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రనునన  12  పరిత్ుల్కస్ం  డబ్బుబుల్న  మనిఆరడరు/బయంక్  టరినుసఫరు  ద్వార 
చల్లించండి.   మీ  చిరునామాను  వేరుగా  ఫను/మయల్ుద్వార  త్పపక 
తెల్యజేయండి.   పుస్తకాల్ను  సాధారణ  పోస్ుటిలో పంపుతాం,

మీ  రచనల్ను  పోస్ుటి/ఇమయల్ు  రూపంలో   పంపండి.  బగుననవాట్ని    త్పపక 
పరిచురిసాతం!

ఇంటర్నట్లో  ఈ పుస్తకానిన వవధ ఫారమాటులోలి ఉచిత్ంగా చదవ్వ్చుచ, 

డౌన్లిడు చేస్ుకవ్చుచ, అవ్స్రమనిపిస్త  మీ వాణిజేయత్ర 
కారయకరమాల్కస్ం మీ అంత్ట మీరే దీనిన ముద్రించుకవ్చుచ! 

వవ్రల్క్ స్ందరిశించండి: "క్రియేట్వ్ కామన్స-షేర అలైక-నాన్ 
కమరిషయల లైసనుస”

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

సావాగత్ం!

కొత్తపల్లిలో  పిల్లిల్ రచనల్క్ ప్రిధానయత్ ఉంటుంద్. ఈ పుస్తకంలో ద్ద్పు స్గం 
కథల్ు పిల్లిల్ు రసినవ; మిగిల్నవ పిల్లిల్కస్ం పెదదల్ు రసినవ.  బొమమాల్ు  వేసిన  
వాళ్ళుళు   మటుక్    యువ్క్ల్ు.  

పిల్లిల్ను కల్వ్టం, వాళ్ళలితో తెల్ుగులో కథల్ు  రయంచటం, బొమమాల్ు 
వేయంచటం, వాళ్ళుళు  పంపిన కథల్న, బొమమాల్న  స్రిద్ద్ద  మిగతా పిల్లిల్ందరికీ  
నచేచటులి  పుస్తకాల్ుగా త్యారు చేయటం, ద్నికస్ం ఓపెన్ సోరుస  
ఉపకరణాల్ను వాడటం, కథల్న అందరూ ఉచిత్ంగా చదువుక్నటులి  
ఇంటర్నట్లో  పెటటిటంతోప్టు,  కొనిన   పరిత్ుల్ు  అచుచ వేయటం  మాక్   ఇష్టిం. 

అందరి  మేల్ూ  కరి  చేస్   ఈ పనిలో  మీరూ ప్ల్ుపంచుకం డి.  పిల్లిల్  కథల్ 
పరిపంచానిక్   సావాగత్ం !

ఏ ప ని- ఎ వ్ రి ద్ :

పరిచురణ: కొత్తపల్లి పరిచురణల్ు, చననకొత్తపల్లి
నిరవాహణ: స్త్య ఫౌండేష్న్, చనూనరు.

పరిధాన స్ంప్దక్ల్ు: నారయణ
స్హ స్ంప్దకత్వాం: మంజునాథ
చితారిల్ు: వీరంజనయుల్ు, అడవ రముడు
సాంకేతిక స్హకారం: ఆనంద, ల్క
వాణిజయం: మల్లికారుజున
గౌరవ్ స్ల్హద్రు: స్ుబ్బబురజు
అక్షర కూరుప: కొత్తపల్లి
అల్ంకరణ: యాకత్ూ  ఫైన్ ఆరటిస్ స్ుటిడియ, 

హైదరబదు. ఫను: 04042206233

ముదరణ: ముద్రికా ఆఫ్సట్ పిరింటరస, వజయవాడ 
ఫను : 08662579129

http://kottapalli.in/2012/06/welcome
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వి ష య  స్ ూ చి క
మ ు ం ద ు మా ట  
పరయోగాలు...స్ంపాదకీయం... 

ధా రా వా హి క  
నీతిచంద్రక...కందుకూరి వీరేశల్ంగం... 

పి ల లిల ు  రా సి న  క థ ల ు  
రైత్ు తెల్వి...అభిరాం... 

తికక కథ...వివేక... 

తిరిగొచిచిన స్నేహం...లోకేశ... 

అయోయ! తాళాలు...రోహిత... 

దుంగరాజ-కొంగరాజ...నాగయయ... 
కషట ఫల్త్ం...దుర్గ... 
ఉపాయం...ర్వితేజ... 

వద్ల్న బదధకం...అపరాజిత్... 

సీత్మమ వాకిట్లి  నాణ్యమైన కుండలు...అభిషేక... 

ఎలుక తెల్వి...జగదీష... 

పె ద దల ు  రా సి న  క థ ల ు  
బదధకం...మల్లికార్ుజున... 

అశోకవనంలో సీత్...పి యస్ నాగరాజ... 

అంతా మంచికే...డ.సిరి... 

దొంగని పటుటకుననే తీర్ు...పరసాద... 

పాపం...వియోగ...

అ వీ-ఇ వీ  
పదర్ంగం-67...కొత్తపల్లి... 
పదాలను కనుక్కండ...కొత్తపల్లి 
నవవండ!...వివియస్ మూరిత... 
పరశనేలోలినే జవాబులు!... రిషివాయలీ స్ూలిల్  పిలలిలు..
వాకర్ థాంపసన...యువకెర్టాలు...
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ప రయో గా ల ు  ! 
స్ుల్తన ముహమమద బిన త్ుగలికకు   నిదర పటటట్లిదు- 

త్ను  ఈమధ్య  కొత్తగా  దక్షిణ్  భార్త్దేశం  వెళ్ళొచ్చిడ.  అకకడ  వర్ంగలులిలో  కాకతీయుల్నే 
ఓడంచి,  వాళ్లిదగగర్ుననే  స్ంపదనంతా  తీస్ుకొచ్చిడ  ఢిలీలికి.   ఆ  మధ్య  దారిలో,  ఔర్ంగాబాదు 
దగగర్  చూశాడో ఊర్ు- "..ఎంత్ బాగుందో చెపపలేం! చకకని కొండ! క్టకు బలే అనువెైన కొండ, 

చుటూట  అంత్ులేని మదైానం! బలే ముచచిటగా ఉండందద్. 'దేవగరి' అంటార్ట, దానినే. త్నైతే 
దానినే 'దౌలతాబాద' అంటాడ.." 

వెనకిక  వచ్చిక   త్న  వజీర్లిని  అడగాడ.  వాళ్ుళొ  కూడ   అవుననానేర్ు- "ఎపుపడైనా  దేశ  రాజధాని 
అననేద్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండల్. దేశం మధ్యలో ఉంట్ అందరికీ అనువు. ఇటాలి ఢిలీలిల్గా 
ఓ మూలకి విసిరేసినటులి ఉండకూడదు- రాజధాని.." 

మహమమద  బిన  త్ుగలిక  చుర్ుకెైనవాడ;  పటుటదల  గలవాడ;  యువకుడ;  అనేక  శాసాతరాలు 
చద్వాడ  కూడను.  అందుకని  త్ను  స్ుల్తను  అవవగానే   దౌలతాబాదు  మీద  మనస్ు  పెటాటడ. 

అకకడో  క్ట,  క్ట  చుటూట  కందకం,  రాజ  మంద్రాలు,  కారాయలయాలు,..  ఇంకా  ఏవేవ 
నిరామణాలు చేశాడ; లక్షల దీనారాలు ఖర్ుచి పెటాటడ.  అదంతా చేశాక, పరకటించేశాడ: ఇకమీద 
భార్త్దేశపు   రాజధాని  ఢిలీలికాదు-  దౌలతాబాదు:  ఢిలీలిలో  ఉననేవాళ్లింతా  పదండ!  చలో 
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దౌలతాబాద!" అనానేడ. 

అయితే జనాలెవవర్ూ ఢిలీలినుండ కదలేలిదు. ఉదోయగులూ కదలేలిదు! 
"1400 కిలోమీటర్ులి- చ్ల్ దూర్ం!" అనానేర్ు కొందర్ు.  

"మేం  రాం!  ఇకకడే  ఉంటాం!  మీర్ు  పొండ, 

కావాలంట్!" అనానేర్ు కొందర్ు. 

"ముస్ల్వాళ్ళొం బాబు.." అనానేర్ు కొందర్ు. 
"పశువులుననేై, బాబాబాబు.." అనానేర్ు కొందర్ు. 
"స్ననే  పిలలిలం,  మమమల్నే  వద్లెయయండ!"  అనానేర్ు 
ఇంకొందర్ు.  

"అకకడ  నీళ్ుళొ  లేవటనే?!"  అనుమానపడడార్ు 
కొందర్ు పరగతి నిరోధ్కులు- 

ఇటాలి ఎవరికి తోచినటులి వాళ్ుళొ అడడాం ద్డడాంగా జవాబుల్స్ుతనానేర్ు త్పిపస్త, ఎవవర్ూ కదలట్లిదు. 

దాంతో త్ుగలిక గారికి చ్ల్ క్పం వచేచిసింద్- 

"కదుల్తరా,  లేదా?!  లేక  మమమలేనే  కద్ల్ంచమంటారా?"  అని  హుంకరించ్ర్ు.  'నవాబు 
త్లుచికుంట్  నాటాయనికేం  కొదవ?'-  సనైికులు  ముందుకు  దూకి  జనాలని  తెైత్కకల్డంచేశార్ు. 

జనాల్నే  ఇళ్ళొలోంచి  ల్గ  పడేశార్ు.  సామానులి  గరాటు  వేశార్ు.   బళ్ుళొ  కటిటంచి  సామానతాతర్ు. 
అంత్టా  హాహా  కారాలు.  వీళ్ళొనుండ  త్పిపంచుకొని  వేరే  ఏవ  ఊళ్ళొకు  పారిపోయార్ు  కొందర్ు. 

'త్పపదులే'  అని  కటుటబటటలోత  దౌలతాబాదుకు  పయనమయాయర్ు  కొందర్ు.  మధ్యలో  రోగాలు, 
కర్ువులు, వానలు-ఎండలు, లూటీలు... ఇల్ గడచిన,ై రండేళ్ుళొ. 
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తీరా దౌలతాబాదుకు చేరినవాళ్ుళొ చూస్త అకకడ ఏమునానేయ? -ఏమీ లేవు!  ఇంత్మంద్ జనాలు 
ఉండేందుకు  చోటూ  లేదు;  అందర్ూ  తినేందుకు  తిండీలేదు;  కనీస్ం  అందరికీ  స్రిపడ  నీళ్ూళొ 
లేవు!  మరింత్  గందర్గోళ్ం  చెలరేగంద్.   ఈ  మధ్య  కాలంలో   అటు  ఢిలీలి  'భూతాల  నగర్ం' 

అయిపోయింద్-  ఇకకడ  దౌలతాబాదులో  బరతికేటులి  లేదు  పరిసిథితి!  జనాల  పరిసిథితి  'రంటికీ  చెడడా 
రేవడ' అయిపోయింద్. 

పరయోగాలు చేస్వాడకి  వాస్తవిక దృషిట ఉండల్. త్ుగలిక గారి దృషిట అల్ంటిదే- రండేళ్ుళొ గడచేస్రికి 
ఆయనకు అర్థిం అయియంద్:  దేవగరి  దేశరాజధానిగా పనికిరాదు. 'ఇకకడ బాలేదు  -  రాజధానిని 
మళ్ళొ  ఢిలీలికి  మారేచిశాం"  అనేశార్ు. "అందర్ూ  ఢిలీలి  బయలుదేర్ండ!  చలో  ఢిలీలి!  పీఛే  ముడ!" 

అనానేర్ు! 

"అయోయ!"  "అమ్మ!"  "మేం  రాలేం"  "ఇకకడే  ఉంటాం"  "బానే  ఉంద్లే  ఇకకడ!"  "అకకడ 
ఉందంతా నాశనం అయిపోయింద్; ఇపుపడ మళ్ళొ  వెళ్ళొ ఎల్ బరత్ుక్కవాల్?"- ఇల్ అనీనే  మళ్ళొ 
మొదలయాయయి. 

అయినా  త్ుగలిక  చ్ల్  గటిట  పరభువు.  ఆయన 
ఏదైనా  ఒకసారి  నిర్ణయించ్డంట్,  ఇక  దానినే 
వెనకిక  తీస్ుక్నే  తీస్ుక్డ.  రాజధాని  తిరిగ 
ఢిలీలికి మారింద్. 

"పరయోగాలు  చేస్ూత  పరిపాల్ంచ్ల్  "  అని 
నమ్మ,  నిబదధత్తో  పరయోగాలు  చేసిన 
పరభువులోలి  మొదటివాడ,  ముహమమద  బిన 
త్ుగలిక. ఈయన దేశ రాజధానినే కాదు, దేశపు 
నాణాలనూ   మారాచిడ.  కొత్తగా  రాగ-ఇత్తడ 
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నాణాలను  అమలులోకి  తెచిచింద్  ఈయనే!  జనాలెవవర్ూ  వాటిని  వాడకపోయేస్రికి,  ఈయన 
బంగార్ు-వెండ  నాణాలను  జపుత  చేయటం  మొదలు  పెటాటడ.  దాంతో  త్పపనిస్రై,  జనాలు 
బంగార్ం-వెండవి  దాచేస్ుకుని,  సొంత్  తెల్వితో  రాగ  నాణాల్నే  ఎవరికి  వాళ్ుళొ  ముద్రంచుకొని 
చల్మణి చేస్ుక్వటం మొదలు పెటాటర్ు! దాంతో త్ుగలిక పరభువు నాలుక కర్చుకొని, "రాగ-ఇత్తడ 
నాణాల్నే  వెనకిక  ఇచేచియండ;  వాటికి  స్రిపడ  బంగార్ు-వెండ  నాణాలు  తీస్ుక్ండ"  అని ఓ  కొత్త 
పథకం  పెటాటర్ు.  'ఇదే  స్ందు'  అని  జనాలు  తాము  ముద్రంచిన  రాగ  నాణాలుకూడ  ఇచేచిసి, 

కావలసిననినే బంగార్ు నాణాలు తీస్ుకునానేర్ు! వెర్సి, త్ుగలిక పరభువులవారి  ఖజానా మొత్తం ఖాళ్ 
అయియంద్!  అయితేనేమ్,  పరయోగాలు  చేస్ుతంట్నే  కద,  స్ంచలనం!  ఆయనకి  పేర్ు  వచిచిందీ 
వాటి వలలినే, మరి! 

మనం  కూడ    అనేక  పరయోగాలు  చేస్ుతంటాం-  కొత్త   నిర్ణయాలు  తీస్ుకుంటాం;  అవి  స్రిగాగ 
లేవనుకుననేపుపడ   వాటిని  వెనకిక  తీస్ుకుంటాం.  అయితే   పాలకుల  నిర్ణయాలు   ఊరికే  కాదు- 

ఎంతోమంద్   సాధార్ణ్  పరజల  జీవితాలని  పరభావిత్ం  చేసాతయవి.  అందువలలి  పాలకుడననేవాడ 
బాగా  ఆలోచించ్ల్  -  విజఞత్తో  నిర్ణయాలు  తీస్ుక్వాల్.   ఈ  నిర్ణయాలలో   సావర్థిమూ, 

తొందర్పాటుత్నమూ   కాక;  వివేకమూ,  'అందర్ూ  స్ుఖంగా  ఉండల్'  అననే  భావనా   ఉంట్ 
అందరికీ  మేలు జర్ుగుత్ుంద్. ఏమంటార్ు? 
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నీ తి చ ం ద్ రక  
జరిగన  కథ:   కాకి  చేసిన  మ్స్ం  కార్ణ్ంగా  హంస్  ఓడపోయింద్.  నమల్  విజయగర్వంతో   త్న  రాజయం  
చేర్ుకుననేద్.  ఇక చదవండ... నీతిచంద్రక   48 వ భాగం...

మూలం - కీ.శ.కందుకూరి వీరేశల్ంగం     స్ర్ళ్కర్ణ్ - ఘడయార్ం వేంకట నారాయణ్ శర్మ 

త్ర్ువాత్  రాజకుమార్ులు  విషుణశర్మతో 
"అయాయ!  మీ  దయవలలి  పంచత్ంత్రంలో 
నాలుగు  భాగాలు   వినగల్గాం.   చివరిదైన 
'స్ంధ'ని  కూడ  వినాలని  కుత్ూహలంగా 
ఉననేద్.  దయచేసి  దానినేకూడ  వివరించండ" 

అనానేర్ు.   అపుపడ  నీతి  శాసాతరాలలోని 
ర్హసాయలనీనే తెల్సిన విషుణశర్మ  ఇల్ చెపాపడ- 

"నమల్కి, హంస్కూ జరిగన యుదధం గురించి 
'విగరహం'లో   వినానేర్ుగా?  ఆ  విధ్ంగా  ఘోర్ 
యుదధం  జరిగ,  అనేకమంద్  సనైికులు  ఇర్ు 
పక్షాలలోనూ  మర్ణించిన  త్ర్ువాత్,   క్షణ్ 
కాలంలో  నమల్కి  -  హంస్కు  స్ంధ 
చేయించ్యి  గరదద  -  చకరవాకాలు.   అదల్ 
జరిగందో  చెపాతను  వినండ"  అంటూ   ఇటాలి 
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చెపపసాగాడ: 

"అటాలి  యుదధంలో  త్న  పరివారాననేంతా 
క్లోపయి,  దు:ఖ  పూరిత్మైన  మనస్ుతో, 

చ్వు  త్పిప-  కనునే  లొటటబోయిన  హంస్రాజ, 

త్న  మంతిర  దీర్ఘదరిశిని  స్మీపించి,  జరిగన 
వినాశనానినే  నమర్ువేస్ుకుననేద్:  "స్ర్వజాఞ! 
మన   క్టకు  అంత్  ఘోర్ంగా  అగగపెటిటన 
దురామర్ుగడవర్ు?  మన  క్టలోనే  నివాస్ం 
ఉంటూ,  మార్ువేషంతో  మనల్నే  మ్స్గంచి, 

చిచుచి  అంటించిపోయిన  శత్ురపక్షపు 
గూఢచ్ర్ులు  ఎవరైనా  ఉండ  ఉంటారా?" 

అననేద్. 

వినయంతోటీ,  దు:ఖంతోటీ  త్లవంచుకుననే 
చకరవాక  మంతిర  అపుపడ  త్లెతిత,  "పరభూ! 

కార్ణ్ం  అంటూ  ఏదీ  లేకనే  త్మరి   ఇష్టనినే 
చూర్గొననే  నీలవర్ుణడ,  అత్ని  అనుచర్ులు 
మరందుక్  ఇపుపడ  అస్సలు  కనిపించటం 
లేదు  !   చూడగా,  'ఇదంతా   ఆ  విశావస్ 
ఘాత్కుడ  చేసిన  పనే'   అని  నాకు 
అనిపిస్ుతననేద్.  పరభువులవారి  అమాయ-

కత్వమే  పరభువులను  ఇంత్వర్కూ 

తీస్ుకొచిచింద్.   పుటుట  పూరోవత్తరాలు 
తెలీకుండనే,  కనుగొనకుండనే   ఆగంత్-

కులకు  మన  హృదయంలో  సాథినమ్చిచి 
నమమటం  త్పుప.   విశావస్పాత్ురలుకాని 
అటువంటి  దురామర్ుగలు  చేసిన  పనుల  ఫల్త్ం 
ఈ  రోజన  అనుభవించ్ల్స  వస్ుతననేద్" 

అననేద్. 

అద్విననే  హంస్రాజ  కూడ  క్షణ్  కాలం  పాటు 
త్నలో  తాను   ఆలోచించి  "ఇద్  అంతా  మా 
దుర్దృషటం.  మా  అదృషటం  ఇటాలి  ఉననేపుపడ 
వేరే  ఎవరినో  అనాల్సన  పని  ఏముననేద్?  దైవం 
పరతికూల్ంచటం  త్పప  ఈ  విషయంలో 
మంత్ురల త్పుప వెంటురకవాస్ంత్ కూడ లేదు. 

పనిని  చకకగా  నిర్వహించేందుకు  మనుషులు 
ఎంత్  పరయతినేంచినపపటికీ,  దైవం 
అనుకూల్ంచనపుపడ  అద్  చెడపోత్ుంద్. 

నుద్టి  రాత్ను  త్ుడచి  వేయటం  ఎవరికి 
సాధ్యం?"  అని  విచ్ర్ంతో 
ఊర్కుండపోయింద్. 

అపుపడ  మంతిర  వినయంగా  "లోకంలో 
తెల్వితేటలు  అంత్గా  లేనివార్ు  త్మకు 
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కష్టలు  ఎదురైనపుపడ  దైవానినే  నింద్సాతర్ు  - 
కానీ  తాము  చేసిన  పనులలోని  త్పుపలను 
గురితంచర్ు.   స్రిపోని  పదారాథిలను  ఇషటంగా 
తినే  రోగుల  మాద్రి,  రాజలుకూడ  త్మ 
మేలు  క్రి  చెపేప  మంత్ురల  స్లహాలను  తోరసి- 

పుచిచి,  ఆత్మ  వంచకులైె,  కొరత్త  మ్త్ురల 
మ్జలో  పడ,  అటుపైెన  పనులు 
చెడనపుపడ,  గర్వం  అంతా  నశించ్క, 

అపుపడ  'అదృషటం'  అని  మాటాలిడతార్ు. 
మంచి  మనస్ు  తోటి,  మేలుక్రే  మంత్ురలు 
ఇచేచి  స్ూచనలను-స్లహాలను  సీవకరించని-

వార్ు,  మ్త్ురల  స్లహా  వినక   చెడన 
'దీర్ఘస్ూత్ురడ'  అనే  చేప  మాద్రి   నశిసాతర్ు. 
మీకు  ఆ  కథ  చెబుతాను  వినండ"  అంటూ 
మూడ చేపల కథను  చెపపసాగంద్: 

మ ూ డ  చే ప ల  క థ  
ఒక  చెర్ువులో  చ్ల్  కాలంనుండ  దీర్ఘదరిశి, 
పారపతకాలజఞడ,  దీర్ఘస్ూత్ురడ  అనే  చేపలు 
మూడ  కలసి  నివసిస్ూత  ఉండేవి.   ఆ 
కొలనులో  చకకని  నీర్ు,  స్మృద్ధగా  ఆహార్ం 
ఉండటంతో, అవి అనేక స్ంవత్సరాలు అకకడ 

స్ుఖంగా బరతికాయి.  

అయితే  ఒకానొక స్మయంలో- 'వేస్వి 
స్మీపిస్తంద్'  అనగా దీర్ఘదరిశి మ్గల్న రండ 
చేపల  దగగర్కూ  పోయి  "మ్త్ురల్రా!  మీర్ు 
కూడ  చూస్ుతనానేర్ుకదా!  రోజ  రోజకూ 
వేస్వి  ఇంకా  దగగర్పడత్ుననేద్. 

ఇంకొనానేళ్లికు  నిజంగా  నీళ్ులి  ఇమ్రి- 

పోయేటులినానేయి.  ఇక  ఆ   త్రావత్  మనం 
వేరొక  చోటుకి  పోవాలంట్  ఇక  సాధ్యం  కాదు. 

కాబటిట  ఇపుపడే,  ఈ  చిననే  చెర్ువును  వద్ల్, 

లోతెైన  నీళ్లితో,  అనేక  జలచరాలకు  ఆధార్మై 
ఉండే  మరో  పెదద  చెర్ువు  దేనిననైా  చేర్దాం, 

పదండ" అననేద్. 
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అపుపడ  పారపతకాలజఞడ   దానితో  విభేద్స్ూత 
"భవిషయత్ుతలో  రాబోయే  పరమాదానికి 
స్ంకేతాలు  ఏవీ  గటిటగా  కనబడటం  లేదు. 

తెల్విగలవాళ్ుళొ  ఎపపటికి  ఏద్  పారపితస్ుతందో, 

అపపటికి-దానికి  త్గనటులి-  పనులు 
నర్వేర్ుచికుంటూ  పోయేందుకు  పరయతినే-
సాతర్ు;  త్పప,  'ముందపుపడో  ఆపదలు 
వసాతయేమ్'  అని  ఇపుపడే  మనస్ుసలో 
అనవస్ర్పు  విచ్రానినే  పెటుటకుని 
కుమ్ల్పోర్ు.  చూడ,  మనం    ఉననే  ఈ 
మడగంతా  మహాస్ముదరం  మాద్రి  ఇంత్ల్ 
కళ్కళ్ల్డత్ుంట్,  ఇపుపడే  ఇంత్  దు:ఖం 
ఎందుకు? అంత్గా కష్టలు  త్లెతితతే,  అపపటి 
స్ంగతి అపుపడ చూస్ుకుందాంలే!" అననేద్. 

ఆ  రండంటి  మాటలూ   విననే  దీర్ఘస్ూత్ురడకి 
ఏమ్  చేయాలో  పాలుపోలేదు;  ఏం  చేయాలో 
తెలీక,  ఊర్కనే  ఉండలని  నిశచియించు-

కుననేద్  అద్! 

అయితే  బాగా  ఆలోచించిన  దీర్ఘదరిశి  -  'ఇంక 
ఇందులో  ఉండటం  మంచిద్కాదు'  అని 
నిర్ణయించుకుని,  ముందుగానే  జాగరత్తపడ, 

జల  స్మృద్ధ  గల  మరొక  చెర్ువులోకి 
చేర్ుకుననేద్.  

ఆ త్రావత్ కొనానేళ్ులి గడచేస్రికి , ఎండలు 
బాగా పెరిగాయి.  పూట పూటకూ చెర్ువులో 
నీళ్ులి  మరింత్  త్కుకవ  అవవసాగాయి.   అద్ 
గమనించిన జాలర్ులి - వలలు, గాల్లు, ముళ్లి 
కర్రలు,  ఊతాలు,  బుటటలు  ల్ంటి 
స్ర్ంజామాతో  వచిచి  ద్గబడ,  నీళ్లిలోకి  ద్గ, 

నీటిలోగల  చేపలనినేంటినీ  పటుటకుని 
ఒకొకకకదానీనే  తాళ్ళొకు  గుచచిడం 
మొదలుపెటాటర్ు.  

అద్  గమనించిన  పారపతకాలజఞడ 
అపపటికపుపడ  ఒక  ఉపాయానినే 
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ఆలోచించింద్  -  నీళ్లిలోకి  వేల్డత్ుననే  ఒక 
తారడను  నోటితో  కర్చుకొని,  గురచిచినచేప 
మాద్రి,  గురకుకమ్కుక   అనకుండ 
ఉండంద్.  

ఇక దీర్ఘస్ూత్ురడ మటుకు ఆ కషటంనుండ 
త్పిపంచుకునే  ఉపాయం  కానరాక  "ఏం 
చేయాల్! ఏం చేయాల్! ఎటు పోవాల్?" అని 
బెదుర్ుత్ూ అటూ - ఇటూ దూకుత్ూ గంద-

ర్గోళ్పడటం  చూసి  జాలర్ులు  ఆ  చేపను 
కర్రలతో అణ్చి చంపేశార్ు. 

త్రావత్  ఆ  జాలర్ులి  చేపల  వేటను  చ్ల్ంచి, 

తాము  పటుటకొనిన  చేపల  ఒంటికి  అంటిన 
మటిటని  కడగటం  క్స్ం  చేపల  గుత్ుతలను 
నీళ్లిలో  జాడంచేటపుపడ,  ఆ  చేపల  మాటున 

రండ  దవడలతోనూ  తాడను  అద్మ్ 
పెటుటకుని  చచిచినటులి  కదలక  మదలక  ఉననే 
పారపతకాలజఞడ  మలలిగా  దవడలు  వద్ల్, 

తారడను  విడచిపెటిట,  లోత్టుట  నీళ్ళొలో 
పరవేశించి, పారణాలు కాపాడకొననేద్.  

కాబటిట, స్నేహిత్ులు మేలు క్రి చెపేప మాటలు 
విననివాడ  దీర్ఘస్ూత్ురని  మాద్రిగా  అంత్ం 
చెందాల్స  వస్ుతంద్.   ఈ  కథలో   మరొక 
విశషంకూడ  ఉంద్:  'ఇంకా  వాటిలలిని 
కష్టలను  ముందుగానే  గరహించి, 

జాగరత్తపడేవాడ  దీర్ఘదరిశి  మాద్రి   ఆపదలకు 
దూర్ంగా ఉంటూ- స్ుఖానినే అనుభవిసాతడ. 

అల్కాక,  ఎపపటికపుపడ  తోచిన  తీర్ులో 
మారాగనినే  వెత్ుకుకంటూ,  ధైర్యంగా  పనులు 
నర్వేర్ుచిక్చూస్వాడ  పారపతకాలజఞని 
మాద్రి,  అనేక  అనుమానాలతోటి, 

భయాలతోటీ  కూడకొననే  జీవితానినే 
అనుభవిసాతడ. 

ఇక అటు భవిషయత్ుతను గురించీ ఆలోచించలేక, 

ఇటు  స్మయానికి  త్గన  ఉపాయం  తోచక, 

ఊరికే  ఉండేవాడ-  దీర్ఘస్ూత్ురని  మాద్రి, 
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త్పపకుండ  ఎపుపడో  ఒకపుపడ  ఆపదల 
పాలవుతాడ"  అని  చెబుత్ూండగానే,  'శత్ుర 
దేశంలో  ఏం  జరిగందో  కనుకొకనిర్మమని' 

పంపబడన ధ్వళాంగుడ వెనకుకవచ్చిడ. 

ఆ  కొంగ   హంస్రాజను  చూసి  నమస్కరించి, 

"పరభూ!  'పరతి  క్షణ్మూ  క్టకావల్ 
అవస్ర్ము'  అని  ముందుగానే 
విననేవించుకునానేను కదా!  పరభువులవార్ు  నా 
మాటలు  పటిటంచుకొనక  ఆ  పనిని  పకకన 
పెటాటర్ు.   దాని  ఫల్త్ం  ఇపుపడ 
తెల్సివస్ుతననేద్.   గరదద  పంపించిన 
'మేఘవర్ుణడ'  అనే  కాకి  చేత్నే  మన  క్ట 
మొత్తం  దహింపబడందట.  ఆ  కాకే,  మీ  వదద 
'నీలవర్ుణడ'  అనే  పేర్ుతో  చనువుగా  ఉండేద్ 
అని  తెల్సింద్.   ఆ  విధ్ంగా..."  అని  ఇంకా 
ఏదో  చెపపబోయేంత్లో  త్లఊపి, 

నిటూటర్ుస్ూత,  హంస్    అత్ని  మాటలకు 
అడడాంవచిచి, "ఔనౌను. మేలు చేశాడనో, ఇషటం 
అయినాడనో   చెడడావాడని  నమ్మతే  ఇటాలిగ 
అవుత్ుంద్.  చెటుట  కొమమ  మీద  పడకొని 

నిదరపోయినటులి,  అటాలి  నమ్మన  వాడ   కిరంద 
పడ,  కాళ్ుళొ-చేత్ులు  విర్గ  గొటిటంచు-
కుంటాడ.   స్ందేహం  లేదు.   త్రావత్  ఏం 
జరిగందో చెపుప" అననేద్.

"అటాలి   మన  క్టను  మొతాతనీనే  కాల్చి  త్నకు 
గెలుపు  కూరిచిన  మేఘ  వర్ుణడని  నమల్  రాజ 
అనేక  విధాలుగా  మచుచికొని,  స్నామనించింద్. 

అటుపైెన   అద్    స్ంతోషంగా  మంతిర  వెైపుకు 
తిరిగ,  'పనిని  పూరిత  చేసి  గెలుపు  సాధంచిన 
స్వకుడ  పని  ఊరికే  పోదు.   అత్నికి  అనినే 
విధాల్   మేలు కూరేచి పరతిఫలం  ఒకటి త్పపని- 

స్రిగా   కలుగు  త్ుంద్.  ఇపుపడ  మనకు  ఈ 
మేఘవర్ుణడ చేసిన మేలూ అంతే.  ఇత్నినే ఆ 
కర్ూపర్  దీవప  రాజాయనికి  రాజగా  పటాటభిషేకం 
చేసాతను'  అననేద్"  అని  చెపిపంద్ 
ధ్వళాంగుడ.

కొంగ  ఇంత్వర్కూ  చెపిప ఆపగానే  చిననేబోయి, 

పర్ధాయనంతో  త్న  ఓటమ్  గురించిన 
ఆలోచనలోలి  పడపోయింద్   హంస్రాజ .
(-త్రావతి కథ మళ్ళొ చూదాదం...)
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ర ైత్ ు  తె ల్ వి  
మూలం:  అభిరాం,  ఐదవ  త్ర్గతి,  పరభుత్వ  పారథమ్క్ననేత్పాఠశాల,  ట్కుమటలి,  జైపూర్  మండలం, 

ఆద్ల్బాదు జిల్లి.

అనగనగా ఒక రైత్ు.  ఆ రైత్ుకు ఇర్వెై ఎకరాల 
పొలం  ఉండేద్.  పొలంలో  ఆ  రైత్ు  బాగా  పని 
చేస్వాడ.   పంటలు  బాగా  పండంచేవాడ. 

గౌర్వంగా బరతికేవాడ.  

ఆ  రైత్ుకు  ఐదుగుర్ు  కొడకులు.  వాళ్ుళొ  ఏ 
పనీ  చేస్వాళ్ుళొ   కాదు.   ఒటిట  బదధకస్ుతలుగా 
త్యార్యాయర్ు. 

12



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-67

కొంత్కాల్నికి  రైత్ు  ముస్ల్వాడ-

యాయడ.   ఎల్గెైనా  కొడకుల  చేత్ 
పొలంపని చేయించ్లని అనుకునానేడ. 

కొడకులను  ఐదుగురినీ  పిల్చి,  "నేను 
చ్ల్రోజలు  బరత్కను.  మీ  క్స్ం 
పొలంలో  బంగార్ం  దాచి  ఉంచ్ను. 

నేను  చనిపోయాక  తీస్ుక్ండ. 

గౌర్వంగా బరత్కండ" అనానేడ.  

రైత్ు  కొడకులు  స్ంబర్పడపోయార్ు. 

రైత్ు  చనిపోయాక  పొల్నికి  పోయి  , 
పార్లతో  పొల్ననేంతా  తిర్గబెటాటర్ు. 

అయితే  వాళ్లికు  బంగార్మేమీ 
దొర్కలేదు.  
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బాగా  నిర్ుతాసహపడడార్ు  వాళ్ుళొ. 
అయినా  'ఎల్గూ  పొల్ననేంతా 
తిర్గబెటాటం  కదా!'  అని   విత్తనాల్నే 
చల్లిర్ు.  విత్తనాలు  మొల్చ్యి. 

మొకకలు  బాగా  పెరిగ,  పంట  బాగా 
పండంద్. 

అకసామత్ుతగా  అర్థిమైంద్  వాళ్లికు: 'త్ండర 
చెపిపన  బంగార్ం  ఈ  పంట్'  అని. 

అపపటినుండ  వాళ్ుళొ  బదధకానినే  వద్లేసి, 

బాగా పనిచేస్ూత, గౌర్వంగా బరతికార్ు! 
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     తి క క  క థ  
కొనినేకొనినేసార్ులి   తికక కథలు కూడ బలే ఉంటాయి.  అల్ంటి తికక కథ ఒకటి....

ర్చన: జ.వివేక రడడా, పదోత్ర్గతి, అర్వింద హైస్ూకల్, కుంచనపల్లి. 

అద్  ఒక  స్వత్ంత్ర  దేశం.  ఆ  దేశంలో  చ్ల్ 
రాష్టరారలు  ఉనానేయి.  అందులో  ఒక  రాషటరారం- 

మ్గతావాటిల్గ  అద్  కూడ   అవినీతితో 
నిండపోయి  ఉననేద్.  ఆ  రాషటరారంలో  ఒక 
అమాయకుడ ఉండేవాడ. 

అనినే  రాష్టరాలలో  ల్గ  ఆ  రాషటరారంలో  కూడ 
కరంటు  క్త్   ఉండేద్.  ఒకసారి  ఆ  క్త్  మర 

ఎకుకవెైంద్.  దాంతో  ఆ  రాష్టరానినే   పరిపాల్ంచే 
ముఖయమంతిర  ఒక  పరకటన  చేశాడ. 

విదుయత్ుతను  పొదుపు  చేస్ందుకు,  కరంటు 
క్త్కు  త్టుటకునేందుకు  రాషటరారంలోని 
పరజలందర్ూ   రాతిర  వేళ్లోలి   కిటికీలు  తెరిచి 
పడక్వాలని ఆ పరకటన సారాంశం. 

దానినే విననే అమాయకుడ నిజంగానే కిటికీలు 
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తెరిచి  పడకునానేడ.  కాస్పటి  త్రావత్  ఒక 
దోమ  అత్నినే  కుటిటంద్.  మళ్ళొ  ఒక  దోమ. 

త్రావత్  ఒక  దోమ.  అల్  ఓ    రండ 
వారాలయేయస్రికల్లి  అత్నికి  మలేరియా  వచిచి 
మంచ్న పడడాడ. 

'అస్లు త్నకొచిచింద్ నిజంగానే 
మలేరియానా,  కాదా?'  అని,  'పరక్ష 
చేయించుకుంట్   నయం'  అనుకునానేడ 
అమాయకుడ.  పరక్ష   క్స్ం  ఒక  పరభుత్వ 
ఆస్ుపతిరకి వెళాళొడ. 

కరంటు  లేకపోవడం  వలలి  ఆస్ుపతిర  అంతా 
కటిక  చీకటిగా  ఉంద్.  ఇంత్లో  కొంత్మంద్ 

డకటర్ులి  టార్చి  లైెటులి  పటుటకొని  వస్ుతనానేర్ు. 

మన  వాడని  చూడగానే  వాళ్ూళొ   కంగార్ు 
పడపోయార్ు.  వాళ్ళొలో  కొందర్ు 
టారిచిలైెటలిను  నేర్ుగా  వాడ  కళ్ళొలోకే  వేసి 
మరిపించటం  మొదలు  పెటాటర్ు.  దానికి 
త్టుటక్లేక,  కొంత్  స్పటికి   మనవాడ  కళ్ుళొ 
తిరిగ పడపోయాడ. 

అకకడ  ఉననే  నర్ుసలకు  వాడని  చూస్త  జాల్ 
వేసింద్. 'ఇకకడ కంట్ పెరైవేటు ఆస్పతిర అయితే 
నయం'  అని  వాళ్ుళొ      911  అంబులెనుసకు 
ఫోన చేశార్ు. ఫోన ఎతితన 911 వాళ్ుళొ   మలలిగా 
చెపాపర్ు:  "బండలిలో  డీజిల్  లేదు.  మీర్ు 
మాటాలిడత్ుననే   ఈ  ఫోను  పనిచేస్ందుకు 
కరంటు  లేకపోతే  జనరేటర్  ఆన  చేశాం. 

అపుపడంక జనరేటరోలి  డీజిల్ అయిపోయింద్. 

దానిక్స్ం    బళ్ళొలో  డీజిల్  వాడత్ునానేం. 

ఇంక రండేళ్ళొవర్కూ కరంటు స్రిగాగ ఉండదు; 

కాబటిట    రండ  స్ంవత్సరాల  దాకా   బండూలి 
కదలవు" అని. 

చేస్దేమీ  లేక  నర్ుసలు  అమాయకుడని  వాడ 
మానాన  వాడని  వద్లేశార్ు.  కొంత్  స్పటికి 
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తేర్ుకునానేక  కూడ  వాడకి  కళ్ుళొ  స్రిగాగ 
కనిపించలేదు-  అంత్టా  చీకటి  అలుముకొని 
ఉననేద్   కద, అందుకని! 

మన వాడకేమ్ చీకట్లి పడకునే అలవాటు 
లేదు.  దాంతో  వాడ   గోడలు 

త్డముకుంటూనే   పోయి  పోయి,  ఎకకడో 
చిననే దీపపు వెలుగు కనిపిస్త  ఆ గద్లోకి పోయి 
పడకునానేడ.  వాడకేం  తెలుస్ు,  అద్ 
ఆపరేషన  థియేటర్  అని?  తెలలివార్ు  జామున 
వచిచిన  డకటర్ులి   వాడ ఇంకా నిదరలేవకుండనే 
వాడకి    కుటుంబ  నియంత్రణ్  ఆపరేషన 
చేస్శార్ు.  మత్ుత  ద్గన  త్రావత్ 
అమాయకుడ   'కుయోయ  మొరోర'  అని  ఎంత్ 
మొత్ుతంకుంట్ మటుకు ఏం పరయోజనం? 

అందుకని,  మనం  అందర్ం   విదుయత్ుతను 
పొదుపు  చేయాలంట్  చెయాయల్  గానీ,  ఊరికే 
త్లుపులు  తెర్ుచుకొని  పడక్కూడదు; 

దోమల చేత్ కుటిటంచుక్కూడదు.

17

పె ద ద బా ల శి క్ష
హాస్టల్ వారడాన:   పిలలిలూ.. మీకు రేపు పెదదబాల శిక్ష   ఉంటుంద్రా!

(అద్ వినగానే  వెంగళ్పప కొడకు  హాస్టల్ నుండ  ఇంటికి పారిపోయాడ-)

వెంగళ్పప: ఏంటార బాబూ, హాస్టల్ నుండ ఎందుకు పారిపోయి వచ్చివు?

కొడకు: నానానే, రేపు హాస్టల్ లోని పెదద బాలలందరికీ శిక్షట..'మరానేడ మా వంతేమ్' అని, తెల్విగా 
త్పిపంచుకొని వచేచిశా
వెంగళ్పప: మా నాయనే! ఎంత్ తెల్విరా, నీద్!

నవువ!



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-67

తి రి గొ చి చి న  స్ నే హ ం  
ర్చన:యం. లోకేశ, 8 వ త్ర్గతి, జడ.పి.హచ.యస్.స్ూకల్, సి.కె.పల్లి. 

బళ్లి   ఆటల  పోటీలు  జర్ుగుత్ునానేయి. 

పాఠశాలలో చద్వే  విదాయర్ుథిలు చ్ల్మంద్ ఆ 
పోటీలోలి  ఉతాసహంగా    పాలొగనానేర్ు. 

చెనేనేకొత్తపల్లి  పిలలిలు  రాజ-ర్వి  ఇదదర్ూ  మంచి 
స్నేహిత్ులు.   వాళ్ుళొ  కూడ  పోటీలలో 
పాలొగందామనుకునానేర్ు. 
ఇదదర్ూ   వంద   మీటర్లి   పర్ుగు  పందంలో 
పాలొగనానేర్ు-  అయితే   అందులో    రాజ 
గెల్చ్డ; ర్వి ఓడపోయాడ! 

మామూలుగా   మన  స్నేహిత్ులు  గెల్స్త 
మనకయితే   చ్ల్  స్ంతోషంగా  ఉంటుంద్. 

కానీ   రాజ  గెల్చినందుకు   ఎందుకనో,  ర్వికి 
మాత్రం   స్ంతోషం  కలగలేదు.  త్ను 
ఓడపోవటానినే  కూడ   అత్ను  అస్సలు 
భరించలేకపోయాడ.  ఫల్తాలు  పరకటించ్క 
రాజ  స్ంతోషంగా  వెతికాడ  ర్వి  క్స్ం.  ర్వి 
అకకడ లేనే లేడ! 

ఆ  త్రావత్  రాజ  ఎంత్  పరయతినేంచినా  ర్వి 
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వాడతో  అస్సలు  మాటాలిడలేదు.   'పోటీల 
పుణ్యమా'  అని  రాజ-ర్విల   మధ్య  స్నేహం 
దబబాతిననేద్. 

ఈ విషయమే చెబితే, రాజ వాళ్లిమమ అననేద్- 

"చూడ  రాజ,  పోటీలోలి  ఈ  స్మస్య  ఉండనే 
ఉననేద్-  ఎవరో  ఒకర్ు  గెలుస్ుతంటార్ు; 

మ్గల్నవాళ్ుళొ  చ్ల్మంద్ 
ఓడపోత్ుంటార్ు.  దానినే  తేల్కగా  తీస్ుకొని 
పోత్ుండటం మంచిద్- గెల్చినందుకు నువువ 
గర్వపడకూడదు;  ఓడనందుకు  వాడూ 

కురంగపోకూడదు.  ఇపుపడ  వాడ  ఎల్ 
పరవరితంచినా  స్రే,  నువువ  మాత్రం  వాడ  పటలి 
స్నేహంగానే  ఉండ.  త్వర్లోనే  వాడ మళ్ళొ  నీ 
స్నేహిత్ుడవుతాడ. స్రేనా?" అని. 

ఆ  త్రావత్  ర్వి  క్పంతో  రాజ  గురించి  ఎవరికి 
ఏం  చెపిపనా,  రాజ  మాత్రం  ర్విమీద  క్పం 
తెచుచిక్లేదు.  ఎపపటిల్గ  స్నేహంగా  ఉంటూ 
వచ్చిడ.  

అంత్లో   ఎండకాలం  వచిచింద్.  ఒకరోజన 
వాళ్లి  త్ర్గతి  పిలలిలందర్ూ    బావిలో  ఈత్కు 
వెళాళొర్ు.  ర్వికి  ఈత్   రాదు-  ఆ  స్ంగతి 
రాజకు   తెలుస్ు.  మ్గతా  పిలలిలంతా 
ఈదేందుకు  ఉతాసహపడత్ుంట్,  ర్వి 
మటుకు   బావి  గటుటమీద 
కూర్ుచింటాననానేడ.  పిలలిలంతా  వాడని  ఆ 
విషయం  మీద  ఆటపటిటంచటం  మొదలు 
పెటాటర్ు.  చూస్ూతండగానే  ఎవరో  వాడని 
బావిలోకి నట్టశార్ు! 

మర్ుక్షణ్ం  ఎకకడోఉననే రాజ కూడ బావిలోకి 
దూకాడ.  ఈత్రాక  నీళ్లిలో  మునకలు 
వేస్ుతననే ర్విని  పటుటకొని  మటలి అంచుకు ల్కుక 
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వచ్చిడ.  అందర్ూ  కల్సి  ర్విని  బయటికి 
ల్గార్ు. రాజ ర్వికి పరథమ చికిత్స చేయటమే 
కాక,  దగగర్ుండ  వాడని  వాళ్లి  ఇంట్లి  వద్ల్ 
వచ్చిడ. 

రాజ-ర్విల  మధ్య స్నేహం మళ్ళొ  చివురించింద్. 

ఇక   అటు  త్రావత్  ఎననేడూ  వాళ్లిమధ్య 
క్పతాపాలు త్లెత్తలేదు!
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మ ు ద ు ర్ ు !

టీచర్ (క్పంగా): రామూ! స్మవార్ం నుండ  శుకరవార్ం వర్కు ఐదురోజలూ- హోంవర్ుక 
చెయయకుండ వచిచి తిటులి తినానేవు.  నీ గురించి హడమస్టర్ు గారికి ఫిరాయదు చేసాతను. నువువ ఏం 
చెపుపకుంటావ ఆయనకే చెపుపక్.

రాము: నేనేమంటాను సార్, శనివార్ం-ఆద్వార్ం బడకి శలవలు ఇచిచినందుకు ధ్నయవాదాలు 
చెబుతాను, అంతే!

కొత్తపల్లి కథల పుస్తకాలోలిని కథలనినేటికీ   కిరయేటివ కామనస వారి షేర్ అలైెక“ -నాన కమరిషియల్ 
లైెసనుస వరితస్ుతంద్” . అంట్ దానర్థిం, వాయపార్ం కాకుండ మరేదనైా  పనిక్స్మైనంత్వర్కూ 
ఎవరైనా స్రే-  వీటిని చకకగా ఉపయోగంచుక్వచుచి, పంచుక్వచుచి, చెపుపక్వచుచి, 

చదువుక్వచుచి, చద్వించవచుచి,  మారేచిస్ుక్వచుచి, అనువద్ంచుక్వచుచి, కావాలంట్ 
ముద్రంచుక్వచుచి!  కేవలం ఆయా ర్చయిత్లక్, కొత్తపల్లిక్  'సౌజనయం' వయకతం చేస్త  చ్లు.   

మన పారచీన కావాయలు, ర్చనలు అనీనే ఈ స్ూఫూరితతో చేసినవే కదా. అందుకని మీర్ు చేస్ ఇత్ర్ 
ర్చనలనినేటికీ  కూడ  ఇల్ంటి  లైెసనుసనే  ఇవవండ!  విజాఞనం  అందరిదీ, అందరికీ అని  
చ్టండ!

పూరిత వివరాలక్స్ం స్ందరిశించండ: http://creativecommons.org/

నవువ!

http://creativecommons.org/
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 అ యో య! ఇ వి  ఎ వ రి  తా ళా ల ు!!? 
మనందరికీ  కూడ  ఇటాలింటి    స్ంఘటనలు  ర్కర్కాలవి,  ఎదుర్వుత్ూనే  ఉంటాయి.  అవి   ఎదురైనపుపడ  
నవువ రాదు గానీ, త్రావత్ వాటిని త్లచుకుంట్  భలే అనిపస్ుతంటుంద్... 

కథనం: రోహిత క్టయయ క్గంటి, 8 వ త్ర్గతి , రిషీవాయలీ స్ూకల్, మదనపల్లి  

శ్రరాం  ఒకరోజన  వాళ్ళొ అమామనాననేలతో కల్సి 
సినిమాకి  వెళాళొడ.  త్నకు  నచిచిన  ఆ  సినిమా 
ఊరి  చివర్  ఉననే  సినిమా  హాలోలి  ఆడత్ుననేద్. 

కొత్తగా కార్ు డరైవింగ్ నేర్ుచికునానేడగదా, త్నే 
సొంత్గా  కార్ు నడపాడ శ్రరాం. 

హాలు బయట కార్ు పార్క చేసి, టికెట్ కౌంటర్ 

దగగరికి  వెళ్ళొ,  టికెటులి  కొని  ,  ఆపైెన  హాలు 
లోపల్కి  వెళాళొర్ు.  కొంచెం   స్పటికి   సినిమా 
మొదలైెంద్.  

సినిమా  మొదలైెన  ఐదు  నిమ్ష్లకి  శ్రరాం  కి 
ఎందుక్  తాళాలు  గురొతచిచి,  జేబులు 
త్డముకునానేడ.   కార్ు  తాళాలు  జేబులో 
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లేవు! వాళ్లి అమమని, నాననేని అడగాడ.  'మా 
దగగర్  లేవు'అని  జవాబిచిచి,  మళ్ళొసినిమాలో 
మునిగార్ు  వాళ్ుళొ. 

శ్ర రాం కంగార్ు పడడాడ. లేచి, కురచిల కింద, 

జేబులలో, త్ను నడచిన దారి అంత్టా  వెతికి 
వచ్చిడ.  సినిమా  నడస్ుతననేద్ గాని, త్నకు 
సినిమా  మీద   మనస్ు  నిలవట్లిదు: 

"తాళాలు..తాళాలు..తాళాలు.."  అని   ఒకట్ 
ఏడస్ుతననేద్. 

"తాళాలు  దొరికాయా?"  అమామనాననేలు 

అడగార్ు.   "లేదు"  నిరాశగా  బదుల్చ్చిడ 
శ్రరాం.  

"అయోయ!  మనం  ఊరి  చివర్  హాలుకి 
వచ్చిము.  ఇకకడ  టాయకీసలు,  ఆట్లు  ఏవీ 
దొర్కవు.  తిరిగ  వెళ్ళొడం  ఎల్?"  కంగార్ుగా 
అంద్ అమమ . 
"కంగార్ు  పడకండ-  సినిమా  చూడండ. 

ఇంటరవల్  లో  వెత్ుకుదాం"  అనానేడ  శ్రరాం 
వాళ్ళొ నాననే. ఆయనకు  సినిమా  నచిచింద్! 

"కానీ-  ఎవరికెైనా  కార్ు  తాళాలు 
దొరికాయనుక్;  వాళ్ుళొ   పోయి  కార్ును 
దొంగల్స్త ఎల్?" అని  శ్రరాంకు  అనుమానం. 

మాటి  మాటికీ  బయటకు  పోత్ూనే  ఉనానేడ; 

టికెట్  కౌంటర్  దగగర్,  కార్ు  దగగర్ 
వెత్ుకుత్ూనే  ఉనానేడ.   ఈలోగా  సినిమాకి 
విశారంతి స్మయం వచిచింద్.  

ముగుగర్ూ  కల్సి  మళ్ళొ  అంత్టా  వెతికార్ు. 

విశారంతి  త్రావత్    సినిమా  మొదలవవగానే 
"మీర్ు  సినిమా  చూడండ-  నేను  బయట్ 
ఉండ   వెత్ుకుత్ుంటాను!"  అంటూ 
అమామనాననేలని   హాలులోకి  పంపించ్డ 
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శ్రరాం. 

త్ల్లి  దండరలు  సినిమాలో  మునిగపోయార్ు. 

పాపం  శ్రరాం  సినిమా  చూడకుండ  బయట్ 
ఇంకా వెత్ుకుత్ూ ఉనానేడ.  

సినిమా అయిపోయింద్.  శ్రరాం వాళ్ళొ అమమ-
నాననే  బయటికి  వస్ుతనానేర్ు.  వాళ్ళొ   వెనకాలే 
వస్ుతననే    ఒకత్ను  త్న  పరకకనుననే  నలుగుర్ు 
స్నేహిత్ులతోటీ  ఏదో  అంటుంట్  వినబడంద్ 
లీలగా-  "అర!  ఇవి  ఎవరి  తాళాలు?   నా 
జేబులోకి ఎల్ వచ్చియి?!" అని . 
వాళ్ుళొ  గభాలున  వెనకిక  తిరిగ  ఆ  అబాబాయిని 
అడగార్ు-  "మా   తాళ్ం  కనిపించట్లిదండ- 

ఓసారి   చూపించండ-  అదేనేమ్"  అని. 

చూస్త  అద్ వాళ్ళొ కార్ు తాళ్మే!  

టికెట్    కౌంటర్  పైెన  శ్రరాం   తాళాలు  పెటిట 
మరిచిపోయాడట.  శ్రరాం  వెనకనే  టికెట్  కొననే 
ఆ  అబాబాయి  హడవుడలో   తాళానినే 
పొర్పాటుగా  జేబులో  వేస్ుకునానేడ.  అదీ 
జరిగన స్ంగతి. 

శ్రరాం  వాళ్ళొ  అమమ-నాననే   ఆ  అబాబాయికి 
ధ్నయవాదాలు చెపాపర్ు.  ఆ  అబాబాయి వాళ్ళొకి 
'సార'  చెపాపడ.   అమామనాననేలు  తాళాలు 
పటుటకొని బయటికి వచేచిస్రికి  ఇంకా తాళాలు 
క్స్మే   వెత్ుకుత్ూ   ఉనానేడ   శ్రరాం.  వాళ్లి 
చేతిలో తాళాలు చూడగానే  స్ంతోషంగా  ఒకక 
గెంతేసి   తాళాలు  ల్కుకనానేడ-   "ఎకకడ 
దొరికాయి?" అంటూ . 
అమామ  నానానే  జరిగంద్ చెపాపర్ు.  

పాపం  శ్రరాం  ఆరోజ  సినిమా  చూడకుండనే 
ఇంటికి  వెళాళొడ.    'సినిమాదేముంద్లే, 

మళ్ళొ  చూడచుచి;  కార్ు  తాళాలు  దొరికాయి 
అదే  చ్లు'  అనానేడ  ఇంటికొచ్చిక  మేం 
అడగతే. 
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ద ు ం గ రా జ-కొ ం గ రా జ  
స్కర్ణ్: కె.నాగయయ, గువవల గోవిందం పల్లి 
సౌజనయం: చినానేరి నేస్తం  గోడ పతిరక, చెనేనేకొత్తపల్లి, అనంత్పుర్ం జిల్లి 

అనగనగా  ఒక  అడవిలో  ఒక  చెర్ువు  ఉండేద్. 

ఆ  చెర్ువులో  చ్ల్  కపపలుండేవి.  అవనీనే 
ఒకరోజన  అనుకునానేయి-  "ఈ  చెర్ువుకు 
ఒక రాజ ఉంట్ ఎంత్ బాగుంటుంద్?!" అని. 

అటాలి అనుకొని, అవనీనే దేవుడని పారరిథించ్యి: 

"మాక్ రాజని ఇవువ దేవుడ" అని. 

"కపపలనీనే  బాగా  ఆడకునేందుకు 
బాగుంటుంద్  కదా"  అని,  దేవుడ  ఒక 

దుంగని  చెర్ువులోకి  విసిరేసి  "మీ  రాజ 
ఈయనే" అనానేడ. 

కపపలనీనే  దుంగరాజ  మీద్కి  గెంతి, 

తెతై్కకల్డయి.   దుంగరాజ  కదలేలిదు; 
మదలేలిదు.   కపపలనినేటినీ   చకకగా 
ఆడక్నిచ్చిడ.  

అయితే  దుంగరాజ  వలలి   కపపలకి   స్ంతోషం 
కలగలేదు-  "  ఈ  మహరాజ  వటిట  మొదుదల్ 
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ఉనానేడ- ఈయన ఒదుద మనకు- చుర్ుకుగా 
ఉండే రాజైతేనే బాగుంటుంద్"  అని కపపలనీనే 
మళ్ళొ దేవుణిణ వేడకునానేయి. 

"నిజంగానా?! చుర్ుకెైన రాజే కావాల్?" 

అడగాడ దేవుడ. 

"ఔను   సావమీ!ఇల్  మొదుదల్గా  పడ  ఉండే 
రాజ బాలేదు" అననేై కపపలు. 
"స్రే,  అయితే!మీకు  కావలసింద్   ఇద్గో- 

ఇల్ంటి  రాజే!"  అని  దేవుడ  ఒక  కొంగని 
చెర్ువులోకి  వద్ల్డ.   ఈ  కొంగరాజ 
చుర్ుకుగా  కపపలమీద  పడ  ఒకొకకక  కపపనే 
తినటం  మొదలు  పెటాటడ.  చూస్ూతండగానే 
చెర్ువులోని  కపపలనీనే  త్రిగపోయాయి. 

మ్గల్న  కపపలనీనే   చ్ల్  దు:ఖించ్యి- 

'చకకని  దుంగరాజని  ఇస్త  ఎంచకాక 
స్ంతోషించక,  ఇటాలింటి  రాజని  కొని 
తెచుచికునానేమేమ్?' అని . 
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ల్ ం గ్  జ ర నే
వెంగళ్పప రైళ్లి వెళ్ూత, వచిచిన పరతీ స్టషనులోనూ, ద్గడం, పర్ుగున వెళ్ళొటికెటుట కొనుకుకని, 

మళ్లి వచిచి రైలెకకడం జర్ుగుతోంద్.  అల్ చ్ల్ స్టషనులి  దాటాక పకక వయకిత అడగాడ:

ఏంటండీ, పరతీ స్టషనులోనూ ద్గ టికెటుట తీస్ుకుంటునానేర్ు?

వెంగళ్పప: ఈ మధ్య నాకు ఆరోగయం స్రగాలేక డకటర్ుదగగరికెళ్త,  ల్ంగ్ జరనేలు వదదని 
చెపాపర్ండ. అపపటినుండ  దూర్ పరయాణాలు చెయయట్లిదు. అనీనేచిననే చిననే పరయాణాలే!

నవువ!
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క ష ట ఫ ల్ త్ ం
చకకగా చదువుక్వటం, మంచి అలవాటులి కల్గ ఉండటం- ఇవి మన కష్టలను దూర్ం చేసాతయి. 

నిజం. ఈ కథ చదవండ మరి.. 

ర్చన: జయదుర్గ, ఏడవ త్ర్గతి, మ్రాయలగూడ, నలొగండ జిల్లి. 

పెదద పల్లిలో  నివసించే స్మననే చ్ల్ పేదవాడ. 

అత్నూ,  అత్ని  భార్య  అంజల్   ఇదదర్ూ 
శరమజీవులు.  వాళ్లి  కొడకు  రాము 
తెల్వెైనవాడ;  చకకగా  చదువుకునేవాడ. 

వాళ్ళొకు   ఉండే   ఆస్తల్లి   ఒక  ఇలేలి.  ఆ  ఇలులి 
గడవటం  క్స్ం  ఏ  రోజన  కూల్  దొరికితే  ఆ 
రోజన  భారాయ  భర్తల్దదర్ూ   పనికి 
పోత్ుండేవాళ్ుళొ.  వాళ్లి  అదృషటం  కొదీద  రాము 

కూడ  బాధ్యత్గా  చదువుకునేవాడ;  చ్ల్ 
పొదుపుగా ఉండేవాడ. 

వాళ్ళొ  ఇంటి   పరకకనే  ఒక  డబా  ఇంట్లి 
నివసించేవార్ు,  వెంకననే-  అత్ని  భార్య  శ్రదేవి. 

వాళ్లి   పిలలిలు  పవన,  పరస్ననే  ఇదదర్ూ   పటనేంలో 
పెదద  హాస్టలులో  ఉండేవాళ్ుళొ.  వెంకననే,  శ్రదేవి 
ఇదదర్ూ   ఎపపటికపుపడ  వాళ్ళొకు   చ్కెలిటులి, 
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బిసకటులి,  కేకులు  తీస్ుకెళ్లిటం,  ఏమడగతే 
అవి  కొనివవటం  చేస్వాళ్ుళొ.  వాళ్ుళొ  కూడ 
చ్ల్ దుబారాగా ఉండేవాళ్ుళొ. చీటికీ మాటికీ 
త్ల్లిదండరలను కార్ు తీస్ుకొని ర్మమనేవాళ్ుళొ. 
పారటలనీ, పికినేకుకలనీ జల్సగా ఉండేవాళ్ులి. 
"మర  అంత్  పిసినార్ుల్లిగా  ఎందుకుంటార్ు 
మీర్ు?  పాపం  మీ  పిలలివాడకి  పుటిటనరోజనానే 
స్రిగాగ  చేయరే?"  అని  స్మననే  మీద  జాల్ 
కురిపించేవాళ్ుళొ   వెంకననే-శ్రదేవి.   "మాదగగర్ 
ఉననేద్  ఇంతేనండ-  ఉననేంత్లో 
స్ర్ుదకుపోకపోతే  అపుపల  పాలైెపోతాం" 

అనేవాడ  స్మననే.  ఎపుపడైనా    రాముకు 
ఇల్ంటి  స్ంగత్ులు  తెల్స్త  "మనకి  నచిచినటులి 
మనం  ఉంటాం  నానానే,  దండగ  ఖర్ుచిలు 
ఎందుకు  చేసాతం?  అయినా  వాళ్లికెందుకుట, 

ఇవనీనే?!" అనేవాడ. 

చూస్ూత  చూస్ూతండగానే   పిలలిలంతా 
పెదదవాళ్లియాయర్ు.  పవన,  పరస్ననే  ఇదదర్ూ 
ఫ్యషనలినీ,  పోజలనీ  ఇంట్లి  డబబాంతా 
తీస్ుకెళ్ళొ  ఖర్ుచి  పెడత్ూనే  ఉనానేర్ు. 

వయస్ుతోబాటు  వాళ్లి  ఖర్ుచిలూ  పెరిగాయి; 

వాళ్లి  అలవాటూలి  మారాయి.  చెడ  అలవాటులి 
చ్ల్ చోటు చేస్ుకునానేయి. 

వెంకననే,  శ్రదేవి  ఇపుపడ  వాళ్లిని  "డబుబాలు 
ఇల్  త్గలేసాతరేమ్టి,  డబుబాలు  చెటలికు 
కాయవు"  అనిఏమనానే  అంట్  వాళ్ుళొ 
కొటిటనంత్పని చేస్ుతనానేర్ు. 'రోజఇంత్ డబుబా 
ఇవావల్సందే'  అని  షర్త్ులు  విధస్ుతనానేర్ు. 

వాళ్ళొ  ఇంట్లి   ఈనాడ  డబుబాంద్;  కానీ 
స్ంతోషం పూరితగా కర్వు అయియంద్. 

ఇక రాము చకకగా చదువుకొని పెదద ఇంజనీర్ు 
అయాయడ.  పేర్ుననే  కంపెనీవాళ్ుళొ   అత్నికి 
చ్ల్  జీత్ంఇచిచి  పనిలో  పెటుటకునానేర్ు. 

త్నకుననే  మంచి  అలవాటలితో  ముస్ల్ 
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త్ల్లిదండరలకు  సాయంగా  నిల్చ్డ  రాము. 

ఇపుపడ కూడ  స్మననే, అంజల్ దుబారాగా 
లేర్ు-  కష్టలు  తీరినందుకు,  మంచి  రోజలు 
వచిచినందుకు   స్ంతోషంగా   ఉనానేర్ు.  రోజ 

త్మకు  చేత్నైనంత్  పని  చేస్ూత,  పద్మంద్కీ 
సాయపడత్ూ హుందాగా బరత్ుకుత్ునానేర్ు. 

కష్టనికి ఫల్త్ం వృధా పోదు. 

28

చదువని వాడజఞండగు
చద్విన స్దస్ద్వవేక చత్ుర్త్ గలుగున
చదువగ వలయును జనులకు
చద్వించెదనార్ుయలొదద, చదువుము త్ండీర!

ఆంధ్ర మహా భాగవత్ంలోని పాత్రల చేత్  పోత్న చెపిపంచిన  గొపప పదాయలోలి  ఇద్  ఒకటి.

హిర్ణ్య కశయపుడ త్న కొడకు పరహాలిదుడని గుర్ువుల  దగగరికి పంపిస్ూత  అంటునానేడ- 

“బాబూ! చదవనివాడకి  విషయాలే  తెలీదు. మరి చద్వితే ఏమవుత్ుంద్? మంచి-చెడల 
మధ్య  తేడ  ఏంట్ తెలుస్ుక్గల్గ శకిత వస్ుతంద్.   అందువలలి అందర్ూ చదువుక్వాల్. 

నినునే నేను మంచి గుర్ువుల దగగర్ ఉంచి చద్విసాతను నాయనా, చకకగా చదువుక్!”  అని. 

ఈ పదయం బాగా చదువుక్వాలని చెపపటమే కాదు; చదువు ఎల్ ఉండలో చెబుత్ుననేద్ 
కూడను- చదువు ఏం చెయాయలటనో  చూశారా?  అద్  మంచి-చెడల మధ్య తేడ ఏంట్ 
తెలుస్ుకునే శకితనివావలట! అంట్ మనం చదువుకొని, మంచేంట్-చెడేంట్ 
తెలుస్ుక్వాలననేమాట!

మంచి పదయం
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ఉ పా య ం  
అపాయంనుండ త్పిపంచుక్వాలంట్, ఉపాయం ఉండల్!  ఇద్గో, అటాలింటి ఉపాయపు కథ  
ఒకటి  ! అయితే   మరి ఈ ఉపాయం పని చేయాలంట్   కాకికి  వేడ  అంటకూడదు !
ర్చన: ర్వితేజ, ఏడవ త్ర్గతి, శ్ర చెైత్నయ టెక్నే స్ూకలు, మొగల్రజ పుర్ం, విజయవాడ 

అనగా  అనగా  ఒక  అడవిలో   మ్ణ్ుగుర్ు 
పుర్ుగు ఒకటి ఉండేద్. 

అద్  అడవిలో  స్వచఛగా,  స్ంతోషంగా 
తిర్ుగుత్ూ హాయిగా కాలం గడపేద్. 

ఒకరోజ  రాతిర  కాకి  ఒకటి  వచిచి  దానినే 
మ్ంగబోయింద్. 

"ఆగు-  నా  మాటలు  వింట్  నీకే  ల్భం" 

అంటూ  గటిటగా  అరిచింద్  మ్ణ్ుగుర్ు 
పుర్ుగు. 

'స్రే, ఇద్ ఏం చెబుతందో చూదాదం" అనుకుననే 
కాకి  దానినే  మ్ంగటం  ఆపి-  "స్రే,చెపుప,  ఏం 
చెబుతావ చూసాతను" అననేద్. 

నువువ  ఇపుపడ  ననునే  తినకుండ 
వద్లేశావంట్,  తెలలివార్ు  జామునే  నీకు 
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బోలడానినే  మ్ణ్ుగుర్ు  పుర్ుగులు  ఉండే 
చోటొకటి  చూపిసాతను.   అకకడ  నీకు 
కావలసిననినే  మ్ణ్ుగుర్ు  పుర్ుగులు 
ఉంటాయి;  నువువ   కడపు  నిండ  హాయిగా 
తినొచుచి!" అంటూ ఊరించింద్. 

కడపునిండేనినే మ్ణ్ుగుర్ు పుర్ుగులనేస్రికి, 

కాకికి  ఆశ  మొదలైెంద్.  "దాని  మాటలు 
నముమదాం"  అనిపించింద్.  "కావాలంట్   ఆ 
త్రావతే  తింటాను  దీనినే!"  అనుకుననేద్.  పైెకి 
మటుకు "స్రే, చూపించు!" అననేద్. 

మ్ణ్ుగుర్ు  పుర్ుగు   కాకిని  అడవి  అంచుకు 

తీస్ుకెళ్ళొంద్.  అకకడ,  ఊళ్ళొ  జనాలు 
కొందర్ు కూరొచిని వెచచిగా చల్కాగుత్ునానేర్ు- 

వాళ్ళొకెదుర్ుగా  పెదద  చల్మంట  ఒకటి, 

ర్గులుత్ుననేద్.   చల్మంట  మీద్నుండ, 

కొనినే  నిపుపర్వవలు  పైెకి  ఎగుర్ుత్ునానేయి- 

అచచిం మ్ణ్ుగుర్ులల్గానే! 

మ్ణ్ుగుర్ుపుర్ుగు  కాకి   వెైపుకు  చూస్ూత 
ఉతాసహంగా   "చూడ!  ఎనినే  మ్ణ్ుగుర్ు 
పుర్ుగులో!  నీ  ఆకల్  తీర్ుచిక్,  ఇంకెందుకు 
ఆలస్యం?" అననేద్. 

నిపుప  ర్వవలను  'మ్ణ్ుగుర్ు  పుర్ుగులు' 

అనుకుననే   కాకి  ఆత్రంగా  నోర్ు  తెర్ుచుకొని 
పోయి,  గబగబా  ఓ  పద్   నిపుప  ర్వవల్నే 
మ్రంగసింద్.  దాని  నోర్ు  చుర్ుకుకమనటమే 
కాదు, ఇంక నలరోజలపాటు అద్ ఏమీ తిననే 
లేని పరిసిథితి ఏర్పడడాద్! 

పారణాలు  కాపాడకుననే  మ్ణ్ుగుర్ు  పుర్ుగు 
వెంటనే అకకడనుండ త్పుపకుననేద్!
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వ ద్ ల్ న  బ ద ధక ం  
ర్చన: కరిపినేని అపరాజిత్, 4 వ త్ర్గతి, రిషీవాయలీ స్ూకల్, మదనపల్లి. 

అనగనగా ఒక పలెలిటూర్ు.  ఆ ఊళ్ళొ 
వాళ్ళొందర్ూ  బదధకస్ుతలు.   ఆ  పలెలిలో   పకక 
పకక   ఇళ్ళొలోలి    ఒక  ఆవు,  క్డపుంజ  చ్ల్ 
స్నేహంగా ఉండేవి. ఈ పలెలి వాళ్ళొకి వాటికి మేత్ 
వేయడనికి కూడ బదధకం. 

అయినా  క్డపుంజ  రోజ  పొదుదనేనే 
స్మయానికి  కూసి  మనుషులను  నిదర  లేపేద్. 

ఆవు చ్ల్ చ్ల్  పాలు ఇచేచిద్.  అవి రండూ 
ఒకచోట  చేరినపుపడల్లి   'ఎందుకు,  ఈ   ఊరి 
వాళ్ుళొ  ఇంత్  బదధకంగా  ఉనానేర్ు?'  అని  బాధ్ 
పడేవి. 

ఆ  రండ  ఇళ్ళొ  మధ్య   ఉననే  చింత్చెటుట  కింద 
కూర్ుచిని  తాళ్ుళొ   పేనుకునే  తాత్  "మా 
కాలంలో  మేము  ఎంత్  పని  చేస్  వాళ్ళొం?! 

మీర్ు   గొంత్ు  పోయేటులి  కూసినా  ఇపపటి  ఈ 
జనాలు    లేవర్ు;  లేచినా  పనులు  చేయర్ు. 

ఆవులు  పాలు  ఇస్ుతనానేయి  కాబటిట  వీళ్ళొకి 
కడపు  నిండతోంద్.  ఇంకెందుకు 
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పనిచేసాతర్ు  వీళ్ుళొ?!"  అంటూ ఆవునీ,  క్డనీ 
చూస్ూత  ఎపుపడూ  గొణ్ుకుకంటూ 
ఉండేవాడ. 

"మనం మనుషులకి స్హాయం చేస్ుతనానేం కాని 
వాళ్ుళొ  మనకు  స్హాయం  చేయడం  లేదు" 

అంద్ ఒకరోజ క్డపుంజ ఆవుతో. 

"ఔను.   వాళ్ుళొ  కనీస్ం  మనకు  మేత్  కూడ 
వెయయడం  లేదు.   మనమే  మన  తిండ 
వెత్ుకుకని  తింటునానేం"   అంద్  ఆవు 
బాధ్గా.  

"వీళ్ళొకు బుద్ధ వచేచిటులి చేయాల్.  నేను మా 
వాళ్ళొందరికీ కూయడం ఆపేయమని చెపాతను. 

నువువ  మీ  వాళ్ళొందరికీ  పాలు  ఇవవడం 

ఆపేయమని చెపుప"  అంద్ క్డపుంజ.  

"స్రే" అని ఆవు ఒపుపకుంద్.  

ఆ  త్రావతి   రోజ  నుంచీ  ఊళ్ళొ  ఉననే  క్ళ్ళొనీనే 
కూయడం  మానేశాయి.   ఆవులనీనే   పాలు 
ఇవవడం  మానేశాయి.  దానితో  అందర్ూ 
చ్ల్  ఇబబాంద్  పడడార్ు.   ఏమయిందో 
తెలుస్ుక్వాలని  అందర్ూ  ఒకచోట  చేరార్ు. 

"ఏమయింద్?  ఎందుకని మన ఆవులు పాలు 
ఇవవడం లేదు?"  అని ఒకర్ు అడగార్ు. 

"అయోయ!  ఆవులేనా,  క్ళ్ుళొ  కూడ  గుడలి 
ఇవవడం  లేదు.   అస్లు  పొదుదనేనే 
కూయడనికి  కూడ  వాటికి   చ్ల్   బదధకంగా 
ఉంద్!"  అనానేర్ు మరొకర్ు. 

"అంట్  వాటికి  కూడ  మన  బదధకం  రోగం 
అంటుకుందననేమాట!  ఇపపటికెైనా   ముందు 
మనం  మన   రోగం  వద్ల్ంచుకొని,  పనులు 
చేస్ుకుందాం. వాటికింత్ దాణా వేసి చూదాదం- 

అపుపడైనా  అవి   పాలూ,  గుడూలి 
ఇసాతయేమ్!"  అనానేడ తాత్,  మంచంలో 
నుండ . 
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తాత్  మాటలకి  అందర్ూ  సిగుగతో 
త్లవంచుకునానేర్ు.   ఆరోజ  నుండీ  వాళ్ుళొ 
కషటపడ  పనులు  చేస్ుక్సాగార్ు.   ఆవులకీ, 

క్ళ్ళొకీ  మేత్  వేయడం  మొదలు  పెటాటర్ు. 

వాళ్లిలో  మార్ుపని   చూసిన  తాత్ 
స్ంతోషపడడాడ.   త్రావతి  రోజనుండీ 
ఎపపటికంట్  ఎకుకవ  పాలని  ఇస్ుతననే  ఆవులనీ, 

ఇంకా  పెందరాళ్   కూస్ుతననే  పుంజలనీ  చూసి 
అందర్ూ ఆశచిర్యపోయార్ు.  

"మీకు బుద్ధ రావాలనే ఈ మూగ జంత్ువులు 
ఇల్  చేసి  ఉంటాయి!"  అననే  తాత్  మాటలు 
విని,  ఆ  ఊరి  జనం   బదధకానినే  పూరితగా 
వద్ల్ంచుకునానేర్ు. 
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చ ల లిని  బా బ ు !

స్తీష: నానానే! మా కాలిస్ులో   అందర్ూ చందమామ మీదకు వెళాతమనానేర్ు;  నేను మాత్రం స్ూర్ుయడ 
మీద్కి   వెళాతనని చెపాప!

త్ండర: అదటాలి వీలవుత్ుంద్రా?  అకకడకి వెళ్తే కాల్పోతావుగా?

స్తీష : అయోయ! నీకూకడ అర్థిం కాలేదా నానానే?! నేను వెళ్ళొద్ రాతిర పూట్!

మా  నా య నే !

స్ురేష  సకండ షో సినిమా  చూసి  అర్ధరాతిర దాటాక ఇంటికి  వచ్చిడ. 

అమమ (క్పంగా) : ఎకకడకి  వెళాళొవురా?

టింకూ: 'అమమపేరమ' సినిమా చూడడనికి వెళాళొనమామ!
 వీ ర్ ు డ !

రాజ: నేను ఒక సింహం కాలు, ఏనుగు తొండం, గాడద ముకుక  విర్గొటాటను. 

ఆనంద: వావ!  అపుపడ ఏమైంద్?  

రాజ: ఏమవుత్ుంద్? ష్పులో బొమమలువిర్గొగటిటనందుకు ష్పత్ను బాగా కొటాటడ- ఇపపటివర్కు  ఆ 
నొపిప త్గగలేదు...!

నవువ!
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సీ త్ మ మ  వా కి ట్ లి నా ణ్ య మ ైన  కు ం డ ల ు  
ర్చన:  యం అభిషేక, పదవ త్ర్గతి ఎ, పరభుత్వ ఉననేత్ పాఠశాల, నర్స్ననేపేట, శ్రకాకుళ్ం జిల్లి 

ఒక  ఊళ్ళొ  ర్ంగయయ   అనే  కుమమరి 
ఉండేవాడ.  అత్ను  కుండల్నే,  పొయియల్నే 
త్యార్ు  చేస్వాడ.  అత్ని  భార్య   సీత్మమ  , 
కొడకు  రాము.  సీత్మమ  ఆర్వ  త్ర్గతి  వర్కే 
చద్వింద్.  కానీ  ఆమకు  లోకం  తీర్ు  తెలుస్ు. 

చ్ల్  చుర్ుకుగా  ఉండేద్.   ఎల్ంటి  చికుక 
స్మస్యనైనా స్ులువుగా పరిషకరించేద్. 

ఒక  రోజన  సీత్మమ  స్ర్ుకులు   కొనుకొకని 

తిరిగ ఇంటికి వస్ుతండగా దారిలో ఒక పావుర్ం 
పిలలిని  కాకులనీనే  పొడవటం   చూసింద్.  చిటిట 
పావుర్ం   అవస్థిని  చూస్  స్రికి   ఆమకు  జాల్ 
వేసింద్.  కాకుల్నే  అద్రించి,  ఆ  పావురానినే 
ఆమ  ఇంటికి  తెచిచింద్.   అనుక్కుండ 
ఆనాడే  రాము  పుటిటనరోజ.  సీత్మమ  ఇంటికి 
వచేచిస్రికి  వాడ   త్ల్లి  త్నక్స్ం  ఏమ్ 
తెస్ుతందోఅని  ఎదుర్ుచూస్ూత  ఉనానేడ. 
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సీత్మమ చిటిట పావురానినే వాడకి ఇచేచిస్రికి వాడ 
ఆనందానికి మేర్లేదు. త్వర్లోనే వాడ దానికి 
స్నేహిత్ుడ  ఐపోయాడ.  రోజ   బడకి  వెళ్ళొ 
రాగానే దానితో ఆడకునేవాడ. 

ఆరోజే రాము త్న  స్నేహిత్ుల గుంపుకు  త్మ 
ఇంట్లి  పావుర్ం  ఉందననే  స్ంగతిని  గొపపగా 
చెపేపశాడ.  వాడ  స్నేహిత్ులోలి   ఒకడ  ర్మేష. 

వాడకి  'ఇంట్లి  పావుర్ం'  అనే  ఆలోచన  చ్ల్ 
నచిచింద్-  రోజ  వచిచి  పావుర్ంతో  ఆడకొని 
పోసాగాడ.  రాను  రాను   రాము  కంట్  వాడే 
పావురానికి   దగగర్యాయడ.  ఎంత్ 
దగగర్యాయడంట్,   వాడ  పుటిటన  రోజనాడ 
రాము  వాడకి  త్న  పావురానినే   బహుమతిగా 

ఇచ్చిడ! 

అల్  రాము-ర్మేష  ల  స్నేహం  బాగా 
గటిటపడంద్.  అంత్లో  అనుక్కుండ 
ర్ంగయయకు పెదద జబుబా చేసింద్.  ఆస్ుపతిరలో 
చేరిపంచీ  పరయోజనం  లేకపోయింద్. 

చూస్ూతండగానేనే  ర్ంగయయ  చనిపోవటం, 

కుటుంబ  బాధ్యత్  మొత్తం  సీత్మమ  మీదే 
పడటం జరిగపోయింద్. 

కుండలు త్యార్ు చేయటం చ్ల్ బర్ువుతో 
కూడకుననే  పని.  సీత్మమ   ఒకక  క్షణ్ం 
ఆలోచించింద్-  'రాము  చదువు 
మానిపదాదమా'  అని.  అయితే  ఆమకు  అద్ 
ఇషటం లేకపోయింద్. రాముని బడకి పంపిస్ూత 
త్నొకకతే  కుండలు  చేయలేదు.  అందుకని 
ఆమ కుండల త్యారని పూరితగా పరకకన పెటిట, 
ఊళ్ళొ  ఇళ్లిలో   పనిమనిషిగా  చేరి  ఒకకతే 
స్ంసారానినే ల్కుకరావటం మొదలుపెటిటంద్. 

ఈ స్ంగతి తెల్సన  ర్మేష  త్ల్లిదండరలు చ్ల్ 
బాధ్పడడార్ు.  వాళ్ళొకు  ఊళ్ళొఒక  చిననే  బటటల 
దుకాణ్ం   ఉంద్.  ఎల్గెైనా  సీత్మమ  త్న 
కాళ్లిమీద  త్ను  నిలబడేటులి  చేయాలని 
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అనుకునానేర్ు  వాళ్ుళొ.  ఒకనాడ  రాము  వాళ్లి 
ఇంటికి  వచిచినపుపడ  "రామూ!  మీ  అమమ 
ఇపుపడ ఏం చేస్తంద్?" అని అడగంద్ ర్మేష 
వాళ్లి అమమ. 
"మా  నాననేగార్ు  పోయాక,  ఇపుపడ  మా 
అమమ  ఊళ్ళొ  ఇళ్లిలోలి  పనిమనిషిగా 
ఉంట్ందండ" అనానేడ రాము వినయంగా. 

"మీ  అమమకు  కుండలు  చెయయటం  రాదా?" 

అడగాడ ర్మేష వాళ్ళొ నాననే. 
"వచచిండ!  కానీ  వేరే  కూల్  మనిషిని 
పెటుటక్వాలంట్  డబుబాలు  లేవు  కదండ,  అదీ 
కాక   కుండల్నే  స్ంత్లో  పూరితగా  అమమలేము- 

ఇల్లిలూలి  తిరిగ  అమామలంట్  మా  నాననే 
లేకుండ వీలవవదు కదా" అనానేడ రాము. 
"ఒకసారి  మీ  అమమను  వచిచి  కలవమను- 

కుండల త్యారలో సాయపడే మనిషి ఒకడని 
కొనానేళ్లిపాటు  నేను  ఏరాపటు  చేసాతను.  మా 
దుకాణ్ం  ముందు  కుండలు  అమేమ   వస్తీ 
కల్పదాదం..కుండలు  మరి  నాణ్యంగా  ఉంట్నే 
స్ుమా?!" అనానేడ ర్మేష వాళ్లి నాననే. 

రాము ఈ స్ంగతి చెపపగానే సీత్మమకు చకకని 
ఆస్రా  దొరికినటలియింద్.  ఆమ  వెళ్ళొ  ర్మేష 
వాళ్ళొ  ఇంట్లి  మాటాలిడ,  కుండల  త్యార 
మొదలు  పెటిటంద్.  ఆమకుననే  అనుభవంతో 
చకకని  కుండలు  త్యార్ు  చేసింద్.  ర్మేష 
వాళ్లి  అమమ,  నాననే  ఆమకు  వాయపార్ంలో 
సాయపడడార్ు.  త్వర్లోనే   కూల్  మనిషి 
ఖర్ుచిలు  స్వయంగా  పెటుటక్గల్గందామ. 

ఊళ్ళొఅందర్ూ  ఆమ  కుండల  నాణ్యత్ను 
మచుచిక్వటం మొదలుపెటాటర్ు. 

"సీత్మామ! ఇపుపడ నీ వాయపార్ం 
నిలదొకుకకుననేట్లి.  జనాలు  మీ  ఇంటికే  వచిచి 
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కుండలు  కొనుకెకళాతర్ు.  కాబటిట   ఇపుపడ 
కుండల్నే  మీ  ఇంటి  చ్వడలోనే  పేరిచి  పెటుట- 
వాయపార్ం  బాగా  నడవకపోతే  మళ్ళొ  మా 
దుకాణ్ం  ముందు  పెటుటకుందువులే" 

అనానేడ ర్మేష వాళ్లి నాననే. 
ఆయన   స్లహా  మేర్కు   సీత్మమ  త్న  కుండల 
వాయపారానినే త్న ఇంటికే మారిచింద్.  ఇపుపడ 

స్ంత్  స్మయంలోనే  కాదు,  ఎపుపడ 
కావాలంట్  అపుపడ   చకకని  కుండలు 
లభిస్ుతనానేయి.  ఎందుకంట్   సీత్మమ  ఇంటి 
ముందుననేై, అందమనై కుండల వర్స్లు! 

ఊళ్ళొ  ఎవరికి   కుండలు  కావాలనానే, 
పొయియలు  కావాలనానే    మొదట  గుర్ుత  వచేచిద్ 
సీత్మేమ!

37

పి చి చి  క థ !

ఒక సైనికుడ రాతిరపూట నడస్ూత, పొర్పాటున నీళ్ులిలేని బావిలో  పడపోయి, బిగగర్గా  కేకలేశాడ. 

దగగరోలినే ఉననే  జనియర్  ఆఫీస్ర్కి ఆ అర్ుపులు వినబడడాయి.

 వెంటనే బావి దగగరికి   వెళ్లి, ఒక  తాడ చివర్ను త్ను పటుటకొని, మరో చివర్ను  బావిలోకి విసిరాడ. "దానినే 
పటుటక్!   పెైకిఎకిక   రా" అని అరిచ్డ. 

సైనికుడ తాడ పటుటకుని  మలలిగా  బావి పెకైి వచ్చిడ. ఇంకా పెైకి ఎకకకనే జనియర్  ఆఫీస్ర్ను  చూసి, 

అలవాటు పరకార్ం  సలూయట్  చేసాడ! మళ్ళొ దఢాలున   బావిలో  పడపోయాడ. 

"నాకు  సలూయట్ చెయయదుద" అనానేడ జనియర్ ఆఫీస్ర్, మళ్ళొ తారడను లోనికి వదులూత.
ఈసారి  సైనికుడ తాడ పటుటకొని  జాగరత్తగా  పెకైి  రాసాగాడ.

అంత్లోనే  సీనియర్   ఆఫీస్ర్ ఒకాయన  ఆత్ురత్తో  బావి  దగగర్కు  వచ్చిడ.

ఆయనినే చూడగానే ఈసారి  జనియర్ ఆఫీస్ర్ తాడను వద్లేసి, ఆయనకు సలూయట్ చేశాడ-

మళ్ళొ మరో దఢాల్!

నవువ!
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ఎ ల ు క  తె ల్ వి  
పంచత్ంత్రంలో  పిల్లి-ఎలుకల కథ చద్వార్ుగా, అదే పంథాలో నడచే ఈ కథ చద్వి ఎల్ ఉందో  
చెపపండ...

కె.జగదీష, 8 వ త్ర్గతి, జిల్లిపరిషత ఉననేత్ పాఠశాల, చెనేనేకొత్తపల్లి.

అనగా  అనగా  ఒక  అడవిలోఒక  కుందేలు,  ఒక 
ఎలుక  ఉండేవి.  అవి  రండూ  చ్ల్   మంచి 
స్నేహిత్ులు.  కుందేలు  ఒక  చిటిట  పొదలో 
ఉండేద్;  ఎలుక  ఆ  పొద  కిరందుగానే  ఓ 
బొరియలో నివసించేద్. 

ఒక  రోజ  అవి  రండూ   నడచుకుంటూ 
పోత్ునానేయి.  దారిలో  వాటికి  ఒక  పుల్ 
కనిపించింద్.  దానినే  చూడగానే  అవి  రండూ 
చ్ల్  భయపడడాయి.  కానీ  చూస్త,  పుల్ 
కద్లేందుకు  లేదు;  మద్లేందుకు  లేదు. 

వేటగాడ  జంత్ువుల్నే  పటుటక్వటం  క్స్ం 
పర్చిన వలలో  చికుకకొని ఉననేద్ అద్.  
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కుందేలు,  ఎలుక   దానినే  చూసి   "అయోయ 
పాపం"  అనుకునానేయి.  ఇంత్కీ  పుల్ని 
పటుటకొని పోయి ఏంచేసాతడ ఈ వేటగాడ?" 

అడగంద్ ఎలుక, కుందేలును. 

"పుల్ని  స్ర్కస్ు  వాళ్లికు  అమేమసాతడ.  వాళ్ుళొ 
దానినే  బాగా  ఏడపించి,  డనుస  చేయటం, 

మంటలోలించి  దూకటం-  ఇటాలింటివనీనే 
నేరిపసాతర్ు.  అటుపైెన  వాళ్లి   పరదర్శినలోలి   ఎల్ 
చెబితే  అల్  చెయాయల్  ఇద్"  వివరించింద్ 

కుందేలు. "మాఅమమ  ఇద్వర్కు  స్ర్కస్ులోనే  ఉండేద్.  నేను  ఎల్గో  అకకడనుండ  త్పిపంచుకు 
వచ్చిను గానీ" అని చెపిపంద్ విచ్ర్ంగా. 

"మర్యితే  దీనినే  విడపించమంటావా,  నా 
పళ్ుళొ  బలే  పదునుగా  ఉంటాయి  కదా, 

కావాలంట్   వలను  కొరికెయయగలను  నేను" 

అననేద్  ఎలుక. 

"అమ్మ!  ఇంకా  నయం,  పోయి   సింహానేనే 
కొర్ుకుతాననలేదు.  దగగర్కు  వెళ్త   ఈ  పుల్ 
కాసాత  నినునే   గుటుకుకన  మ్ంగస్ుతంద్  జాగరత్త, 
ఏమనుకుంటునానేవ ఏమ్" అంద్ కుందేలు. 
"నేనేమీ అనను. ననునే  విడపించు పీలిజ! నాకు స్ర్కస్ులో పనిచేయాలని అస్సలు లేదు!" అననేద్ 
పుల్, వలలోనే గంజకుంటూ. 
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అంత్లోనే   ఒక నకక పొదచ్టు  నుండ   ఎల్ 
వచిచిందో  వచిచింద్.  త్టాలున   కుందేలు 
మీద్కి   దూకింద్.   కుందేలు  భయంతో 
గజగజా  వణ్ుకుత్ూ   పొద  చుటూట 
పర్ుగెత్తటం   మొదలు   పెటిటంద్.  నకక  దాని 
వెంట  పడంద్  "ఆగవే,  నానుండ  ఎల్ 
త్పిపంచుకుంటావ  చూసాతను..ఎకకడకెళ్ళొనా 
నానుండ త్పిపంచుక్లేవు" అంటూ. 

అటాలి కుందేలు పొదకు  పరదక్షిణ్లు చేస్ుతంట్  చూసిన  ఎలుకకు ఒక ఉపాయం త్టిటంద్. గబ గబా 
పోయి పుల్  చికుకకుననే  వలను పళ్ళొతో  కొరికి ముకకలు చేస్సింద్. 

వలలోంచి   బయట  పడన  పుల్   స్ంతోషంగా 
గాండరస్ూత  నకక  మీద్కి  దూకింద్.  పుల్ని 
చూసి   భయపడన   నకక,  కుందేలు  స్ంగతి 
మరిచిపోయి  ఎట్  పర్ుగెతితంద్. 

మర్ుక్షణ్ం  ఎలుక  బొరియలోకి  దూరింద్; 

కుందేలు  పొదలోకి  పారిపోయింద్; 

పోబోయిన  పారణాలు  దకాకయననే 
స్ంతోషంతో  పుల్  త్న  గుహకేసి  పర్ుగు 
పెటిటంద్!
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బ ద ధక ం  
ఇంత్కీ మీకు వచ్చి, స్ుడోకులు పరిషకరించటం? ఇద్గో, ఈ కథ చదవి చూడండ! 

ర్చన:  కె.మల్లికార్ుజున, కొత్తపల్లి బృందం, చెనేనేకొత్తపల్లి. 

అనగనగా  ఒక  ఊరిలో  రాజీవ  అనే  ఒక 
పిలలివాడ  ఉండేవాడ.  రాజీవ  చ్ల్  మంచి 
పిలలివాడ.  కాని  ఎపుపడ 
మొదలయియందోగాని,  వాడకి   ఒకే   ఒక  చెడడా 
అలవాటు  అంటుకుననేద్:  అదేమ్టంట్, 

బదధకం!  

ఏ  పనినైనా  'త్ర్ువాత్  చేదాదంలే' 

అనుకుంటాడ.  వాళ్లి  అమామవాళ్ుళొ  ఎనినే 
సార్ులి  చెపిపనా,  వాడ  తీర్ు  మటుకు  మారేద్ 
కాదు. 
మొదట్లి  వాడ  చ్ల్  చుర్ుకుగానే 
ఉండేవాడ.  బడలో  ఎవర్ు  ఏ  పరశనే  అడగనా 
చటుకుకన  స్రైన  స్మాధానం  చెపేపస్వాడ. 

అయితే  ఈ  బదధకం  మొదలయాయక   వాడ 
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చదువులో  కూడ   వెనకబడ  పోయాడ. 

ఎపపటి  ల్గానే  రోజ  బడకి  వెళ్ళొవాడ;  కానీ 
బడ   నుండ  వచిచిన  త్ర్ువాత్  ఇక  పుస్తకాలు 
ముట్టవాడ  కాదు.  చదువుకునేవాడ  కాదు; 
హోం  వర్ుక   కూడ  చేస్ుకునేవాడ  కాదు. 

'రేపు  చేసాతనులే!'  అనేవాడ.  మరి   ఆ  'రేపు' 

ఎంత్కీ వచేచిద్ కాదు! 

వాడ ఎనిమ్దో త్ర్గతిలో ఉండగా వాళ్ళొంటికి 
వచ్చిడ,  స్ూర్యం  మామయయ.  స్ూర్యం 
మామయయ  పొర్ుగూర్ులో  ఉపాధాయయుడ. 

రాజీవని  చూడగానే  వాడ  స్మస్య  ఏంట్ 
గురితంచ్డయన. "ఒరే  , అలులిడూ! నాకు ఓ 
వయస్నం  అంటుకుననేద్రా!  ఏరోజకారోజన 
పేపరోలి వచేచి  'స్ుడోకు';  ఆద్వార్ం పదర్ంగం- 

ఇవి  చేయకుండ  ఉండలేకపోత్ునానేను. 

ఇవాల్ట  పేపర్ూ,  పోయిన  ఆద్వార్ం 
పరతేయకమూ-  ఇవవరాదూ,  కొంచెం" అనానేడ 
రాజీవ తో. 

రాజీవకి   అపపటివర్కూ  'స్ుడోకు'  గురించి 
తెలీదు.  స్ూర్యం  మామయయ  పరయతినేస్ుతంట్ 
చూసి  వాడూ  కొంచెం  కొంచెంగా 

నేర్ుచికునానేడ.  అటుపైెన  మామయయ 
వాడక్స్ం   అంత్కు  ముందు  స్ుడోకులూ 
కొనినే చేసిపెటాటడ- వివర్ణ్లు ఇస్ూత. ఇదదర్ూ 
కల్సి  కూరొచిని  ఆద్వార్ం  పదర్ంగాలూ 
పరిషకరించ్ర్ు.  ఇంకేముంద్,  రాజీవకి 
కూడ   స్ుడోకుల  వయస్నం,  పదర్ంగాల 
వయస్నం   అంటుకుననేద్.  ఏ  రోజకారోజ 
స్ుడోకు లూ, ఏ వారానికావార్ం పదర్ంగాలు 
చేయకుండ  ఉండలేని  పరిసిథితి  వచేచిసింద్ 
త్వర్లోనే. 

ఏనాడైనా స్ుడోకు  సాధంచలేక పోయినా, 

పదర్ంగం  పరిషకరించలేకపోయినా  వాడ 
స్ూర్యం  మామయయకు  ఫోన  చేసి  ఎల్ 
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చెయయచోచి   అడగటం   కూడ  మొదలు 
పెటాటడ.  స్ూర్యం  మామయయ  కూడ 
అపుపడపుపడూ  ఫోన  చేసి  'ఈరోజ  స్ుడోకు 
భలే  ఉంద్రా!"  అనో,  "నిననేటి  పదర్ంగంలో 
నిలువు  ఆర్ు  ఉంద్  చూశావ..?"  అనో 
అనటం మొదలు పెటాటడ. 

ఈ  కరమంలో   రాజీవకు   తెలీకుండనే  ఓ 
మాయ  జరిగంద్.  ఏరోజకారోజ 
పనిచేయటం  అలవాటైెనకొదీద,  వాడ  బదధకం 
ఎటుపోయిందో, పోయింద్! 

బదధకం  వద్ల్ంచుకుననే  రాజీవ    పదో  త్ర్గతి 
మంచి  మార్ుకలతో   పాస్యాయడ.  వాడ 
పరగతిని  గమనిస్ుతననే  స్ూర్యం  మామయయ 
నవువకుంటూ అడగాడ  "ఒరే స్ూర్యం! పదో 
త్ర్గతిలో  మంచి  మార్ుకలు  రావాలంట్  ఏం 
చెయాయల్రా?" అని.  

"ముందు  ఎల్గెైనా  చేసి,  బదధకానినే 
వద్ల్ంచుక్వాల్  మామయాయ!  చదువుకి 
బదధశత్ురవు,  బదధకం!"  అనానేడ  స్ూర్యం, 

త్డముక్కుండ.   వాడ  బదధకం  ఎల్ 
పోయిందో వాడకి ఇంకా తెలీదు మరి! 
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హో ట ల్  వా రి  అ బా బా యి !

టీచర్: ఒరేయ వినయ, పౌషి ఠికాహార్ం, స్ంపూరాణహార్ం  అంట్  ఏమ్టి?

వినయ: పౌషి ఠికాహార్ం అంట్ పేలిటీమల్స, స్ంపూర్ణ ఆహార్ం అంట్  పుల్మీల్స టీచర్.

అ న ు మా న పు  ప క్షి !

టీచర్:  సాయ! 55 అంకెను పలకమీద రాసి చూపించు.

సాయి: ఎల్  రాయాల్ టీచర్?

టీచర్: చ్ల్ స్ులభం కదరా?! 5 పకకన మరో  5 వేయడమే!

సాయి: ఏవెైపు  టీచర్! కుడవెపైా, ఎడమవెపైా?
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అ శో క  వ న ం లో  సీ త్  
"చెడ  ఎంత్  బలంగా  ఉనానే,  ఎనినే  కష్టలు  ఎదురనైా,  ఆ  పీడనను  మన  నిబబార్ంతో  బలీయంగా  
ఎద్రించవచుచి.   చెడతో  రాజీపడటం  అంట్  మంచిని   వంచన  చేయటమే!  చెడని  
దేవషించ్ల్సనంత్గా దేవషించకపోతే,  మంచిని పేరమ్ంచ్ల్సనంత్గా పేరమ్ంచలేం!"  అని రాస్ుతనానేర్ు  
నాగరాజగార్ు- చదవండ... కథనం: పి యస్ నాగరాజ, పరజా సాహితి 

అద్ అశోకవనం.  అంత్మంద్ రాక్షస్ుల మధ్య 
ఒంటరిగా  కూరొచిని   దు:ఖిస్ూత  ఉననేద్  సీత్. 

'రాముడ  వసాతడో,  రాడో?!  త్ను  ఇకకడ 
ఉననేదననే  స్ంగతి  రాముడకి  తెలుస్,  మరి 
ఇంకా  తెల్యలేదో?!  ఆ  స్ంగతి  రాముడకి 
చేర్వేస్  మార్గం  కూడ  ఏదీ  చికకటం  లేదు..' 

రావణ్ుడ  దౌర్జునయం  కార్ణ్ంగా 
అశోకవనంలోబందీ  అయిన  సీత్  మనస్ు 
పంజర్ంలో చిలకల్గా  పరిత్పిస్ుతననేద్. 

రావణ్ుడ  రోజ  ఉదయానేనే  అశోకవనానికి 
వస్ుతనానేడ.  త్న  గురించీ,  త్న  పరాకరమం 
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గురించీ చెపుతనానేడ. త్న  బలం-బలగం ఎంత్ 
గొపపవ  వివరిస్ుతనానేడ.   'ఎనానేళ్ుళొ 
ఎదుర్ుచూసినా  రాముడ  రాడ,  రాలేడ' 

అని వికటంగా  చెపుతనానేడ. 'బెటుట  చ్ల్ంచు-
నా మాట విను' అని ఒతితడ చేస్ుతనానేడ. 

పంటి బిగువున ఈ ర్ంపపుక్త్ని భరిస్తంద్ 
సీత్.  'ఈ  లంకనుండ  త్పిపంచుకునే  మార్గం 
లేదు.  వీళ్ళొనందరినీ-  ఈ  రాక్షస్ 
బల్ననేంత్టినీ ఎద్రించలేనని సీత్కీ తెలుస్ు. 

త్ను  ఒంటరిద్-  వీళ్ుళొ  త్నని  ఏంచేసినా 
ఎదురాడలేదు- 

"నువేవమీ  చెయయలేవు!  నాకు  లొంగపోవటం 

ఒకకట్ నీకు మార్గం! ఆలోచించుక్! ఇవాళ్ళొ 
కాకపోతే రేపైెనా నువువ నాదారికి రావల్సందే!" 

గటిటగా   బెద్రిస్ూత  చెబుత్ునానేడ రావణ్ుడ. 

ఆ  కార్ు  చీకట్లి   ఆశాకిర్ణ్ం  ఒకకటి  కూడ 
కనిపించట్లిదు.  అయినా-  గుండలోలి  దు:ఖం 
గూడ  కటుటకునానే-  'త్ను   ఒంటరిద్'  అనే 
ఆలోచనే  వేధస్ుతనానే-  సీత్  క్లోపనిద్  ఒకకట్- 

గుండ నిబబార్ం! 

చెడనీ,  దౌర్జునాయనీనే  వయతిరేకించే  స్పషటమైన 
చూపు  ఆమకుంద్.  ఇవాళ్ళొ  కాకపోతే  రేపైెనా- 

'మంచి' అననేద్  ఏదో ఒకనాటికి- త్పపక బలం 
పుంజకుంటుంద్-  ఈ   దౌర్జునాయనికి  జవాబు 
చెబుత్ుంద్'  అనే  నిబబార్ం  ఒకకట్  సీత్ను 
బరతికిస్ుతననేద్. 

త్ను  బయటపడే  మార్గం  లేదనీ,  ఈ  రావణ్ 
బలం  ముందు  తాను  నిలబడలేదనీ  తెల్సనా, 

సీత్,  రండో  ఆలోచనే  లేకుండ  రావణ్ుణిణ 
బలంగా వయతిరేకిస్ూత వస్ుతననేద్.  రావణ్ుణిణ  ఛ 
కొటిటంద్; అస్హియంచుకుననేద్; తిటిటంద్- 

"నీకు బలం ఉండచుచి; బలగమూ ఉండచుచి. 

గత్ంలో  నీకు,  నీవాళ్లికి  రాముడ   చ్ల్నే 
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నషటం  కల్గంచి  ఉండచుచి-  అయినా,  ననునే 
బంధంచి,  వేధంచేనీ  ధోర్ణి  మాత్రం 
అనాయయమంైద్.  అనాయయం  ఎపుపడూ 
గెలవదు.   ఒక్కసారి  అద్  గెల్చినటులి 
అనిపించినా,  మర్ు  క్షణ్ంలోనే  పత్నం  అయి 
తీర్ుత్ుంద్.  నీ దౌర్జునయం ఏనాటికీ నా మనస్ు 
మార్చిలేదు.  నా  నిబబారానికి  త్ూటులి  పొడచే 

శకిత  నీకు  లేదుగాక  లేదు-  గుర్ుతంచుక్.." 

అంటూ  త్న  కొండంత్  మనోబలం  ముందు 
రావణ్ుడ  గడడా  పర్క  కనానేహీనమని 
నిర్ూపించింద్ సీత్. 

త్రావత్  నిజంగానే  ఆమ   నిబబార్ం  గెల్చింద్. 

రావణాస్ుర్ుడ  ఆమను  ఏమీ  చెయయలేక 
పోయాడ. త్నే అంత్ం అయాయడ!
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ని దా న మే  ప రధా న ం !

టీచర్: రేవంత! ఇవాళ్ స్ూకల్కి ఆలస్యంగా వచ్చి వేంటి? 

రేవంత: చ్ల్ నమమద్గా నడచు కుంటూ వచ్చిను సార్. 

టీచర్:  నమమద్గా నడవమని నీకెవర్ు చెపాపర్ు నాయనా? 

రేవంత:  మరి  స్ూకల్ బయట కొత్తగా పెటిటన  బోర్ుడాలో  'నిదానమే పరధానం' అని రాసార్ు సార్!

ఓ !మ  ై గా డ !

టీచర్:'మనం చనిపోయాం'బహువచనం, అయితే నేను చనిపోయాను, ఏమవుత్ుంద్?

విదాయరిథి: స్ూకలుకు  సలవు వస్ుతందండ...!   

బ లే  శ కి త!
త్ండర: ఒరేయ, మీ స్ూకలోలి  నీకు  జాఞపకశకితకి  బహుమతి ఇచ్చిర్టగా, ఏదీ  చూపించు.

కొడకు: ఎకకడ  పెటాటనో  గుర్ుతకు  రావడం లేదు నానానే!
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అ ం తా  మ ం చి కే  
ర్చన: డ. సిరి, మ్రాయలగూడ, నలొగండ జిల్లి. 

పూర్వం  వార్ణాసిలో  కృపాలుడనే  నిర్ుపేద 
ఒకడ  ఉండేవాడ.   పసిత్నంలోనే 
త్ల్లిదండరలను  పోగొటుటకుననే  అత్డని, 

అత్డ బామమ పెంచిపెదద చేసింద్.  

ఒకసారి  అత్ని  బామమ   తీవర 
అనారోగాయనికిగురైంద్.  అవసాన  దశలో  ఉననే 
ఆమ  కృపాలుడని  దగగరికి   పిల్చి, "నాయనా, 

నేనుగానీ,  నీ  త్ల్లిదండరలుకానీ,  నీకు  గొపప 
ఆస్ుతలేవీ  ఇవవలేకపోయాం.  కానీ  నువువ 
జీవితాంత్ం  స్ంతోషంగా  బరతికేందుకు 
మారాగలు  మాత్రం  నీకు  చెబుతాను: 

నిజాయితీ,  గుండధైర్యం,  ఏద్  జరిగనా  మన 
మంచికే  అనుక్గల  త్త్వం-  ఈ  మూడంటినీ 

నీలో  నిలుపుక్.  ఏ  పని  చేసినా  నిజాయితీతో 
చెయియ.   ఎటిట  పరిసిథిత్ులోలినూ   నీ  గుండ 
ధైరాయనినే   చెద్రి  పోనీకు.  నీకు  ఎదుర్యేయద్ 
మంచెైనా-చెడైనా,  అద్  నీ  మంచిక్స్మేనని 
నముమ.  పరతీ చెడలోనూ ఎంతోకొంత్ మంచి 
ఉంటుందననే  విషయానినే  గరహించు!"  అని 
చెపిప కనునేమూసింద్.  

బామమను  క్లోపయిన  త్రావత్   కృపాలుడ 
పనిక్స్ం  వార్ణాసిలో  పేర్ుగాంచిన  వర్తకుడైన 
భూపాలునివదదకు  వెళాళొడ.  కృపాలుడని 
పరక్షించిన  భూపాలుడ   అత్ని  పనితీర్ుకు, 

నిజాయితీకి   మచిచి  అత్నినే  పనిలో 
చేర్ుచికునానేడ.  కృపాలుడ  జీవిత్ం   గాటిలో 
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పడడాటలియింద్. అత్ను  యజమాని త్నకిచిచిన 
పనిని  నమమకంగా  చేస్ూత   మంచి  పేర్ు 
తెచుచిక్సాగాడ.  

భూపాలుడ  దగగర్   మయూఖుడ   అనేవాడ 
కూడ  పనిచేస్ూతండేవాడ.  అత్ను  మొదట్లి 
కృపాలునితో  స్నేహంగానే  ఉండేవాడ; 

అయితే రాను రాను   కృపాలుడ  నిజాయితీనీ, 

మంచిత్నానీనే  యజమాని  పదేపదే 
అందరిముందూపొగడటం  ,  త్నమీదకంట్ 
కృపాలునిమీదే   ఎకుకవ అబిమానం చూపడం 
త్టుటక్లేకపోయాడ.  కృపాలునిపటలి 
తీవరమనై  అస్ూయాదేవష్లను  పెంచుకొని, 

పైెకి  స్నేహం  నటిస్ూతనే,  లోపలలోపల   'అత్నినే 
ఎల్  దబబాతీయాల్?'అని  యోచన  చేస్ూత 
ఉండేవాడ.  

అనినే రోజలూ ఒకకల్గా ఉండవు కదా, కొనినే 
మాసాల  త్రావత్,  భూపాలుని  ఒకకగానొకక 
కుమార్ుడ  స్ుజనుడ  పారణాంత్క  వాయధతో 
మర్ణించ్డ.   కొడకు  మర్ణ్ంతో 
కృంగపోయిన  భూపాలుడ  ఇక   ఆఊరిలో 
ఉండలేకపోయాడ.  త్న దగగర్ నిజాయితీగా 

పనిచేసి, త్న స్ంపదను- గౌర్వానీనే పద్ంత్లు 
చేసిన  కృపాలుడకి  త్న  భవనానీనే,  కొంత్ 
స్ంపదను ఇచ్చిడ.  మయూఖుడకి కూడ 
ఏదైనా  వాయపార్ం  చేస్ుకొమమని  కొంత్ 
బంగారానినే  ఇచిచి,  అకకడనుండ 
వెళ్ళొపోయాడ. 

అంత్ స్ంపద, అంత్పెదద భవనం 
లభించినందుకు   కృపాలుడని   అందర్ూ 
పొగడర్ు  - 'బలే అదృషటవంత్ుడ'  అనానేర్ు. 

అయితే  కృపాలుడ మాత్రం  మురిసిపోలేదు; 

మారిన  త్న  సాథియిని  చూసి  గర్వపడలేదు- 

ఎపపటిల్గ  నిజాయితీగా  పనిచేయసాగాడ. 

త్నని  మచుచికునేవారినిచూసి  నవివ 
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ఊర్ుకునేవాడ.  

అటు  మయూఖుడ,  యజమాని  భవనానినే 
త్నకి  ఇవవకుండ  కృపాలుడ  పర్ం 
చేసినందుకు  నొచుచికునానేడ.   అయితే 
యజమాని  త్నకిచిచివెళ్ళొన  బంగార్ంతో 
వాయపార్ం చేసి , అత్ను కూడ త్వర్లోనే   గొపప 
ల్భాలనుగడంచ్డ-  పెదద 
ధ్నవంత్ుడైపోయాడ.  

అంత్లోనే  కృపాలుడకి  ఎదుర్ు  దబబా 
త్గల్ంద్. కృపాలుడ  భార్యకు తీవరమైన జబుబా 
చేసింద్.   ఆమ  వెైదయం  నిమ్త్తం  కృపాలుని 
వదదనుననే  స్ంపదంతా  హరించుకుపోవటమే 
కాక, మరింత్ ధ్నంఅవస్ర్మైంద్. 

మొదటినుండీ  మయూఖుడని  స్నేహిత్ుడగా 
భావించిన  కృపాలుడ,  అపుపక్స్ం  అత్ని 
దగగర్కెళాలిడ.   అదే  అదనుగా  భావించిన 
మయూఖుడ  -  'యజమాని  ఇచిచిన 
భవనానినే  త్నకు  అమ్మతేనే  ధ్నమ్సాతను; 

లేకపోతే  లేదు'అని  ఖరాఖండగా  చెపాపడ. 

చేస్ద్లేక  కృపాలుడ,  యజమాని  త్నకెంతో 
అభిమానంతో  ఇచిచిన  ఆ  భవనానినే 

మయూఖుడకి  అమేమశాడ.  తాననుకుననేద్ 
సాధంచిన  మయూఖుడ  గర్వంతో 
పొంగపోయాడ. 

కృపాలుడభార్యమాత్రం దీనంత్టికీ తానే 
కార్ణ్మని  ఎంతో  బాధ్పడంద్. 

కృపాలుడమటుకు-"  'ఏద్  జరిగనా  అంతా 
మన  మంచికే'  అని    నేను   మనస్ూఫూరితగా 
నముమత్ునానేను;  నువువకూడ  నముమ. 
'ఏదో  మంచిక్స్మే 
మనకిల్జరిగంద్'అనుక్.   ఊరికే 
బాధ్పడకు!"  అని భార్యతో  చెపాపడ.  ఆరోజే 
వెైదయంక్స్మని పటనేం బయలుదేరారిదదర్ూ. 

దారిలో  వాళ్ళొదదర్ూ  ఒక   భయంకర్మైన 
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వానలో  చికుకకునానేర్ు  .  వర్షిం 
విర్ుచుకుపడత్ుండటంతో,  దగగర్లోనే 
కనిపించిన  ఓ    పాడబడడా  క్టలో 
త్లదాచుకునానేర్ు.   కృపాలుడ   అవస్థిను 
చూసి, అత్ని భార్య ఎంత్గానో దు:ఖించింద్: 

"అంత్  గొపప   భవనంలో  ఉండల్సన  మీర్ు, 

అనీనే  క్లోపయి  ఇల్  పాడబడడా  క్టలో 
త్లదాచుక్వాల్సన  అగత్యం   ఏర్పడందే- 

ఇదంతా నావలలినేగా?" అని కంటత్డపెటిటంద్. 

అపుపడ  కూడ  కృపాలుడ  బామమచెపిపన 
మాటనేగుర్ుతచేశాడ: 

"ఇద్కూడ  మనమంచికే  అనుక్!  ధైరాయనినే 
క్లోపకు.   ధైర్యం  మనతో  ఉననేంత్వర్కూ, 

మనకు  అనినే ఆస్ుతలూ  ఉననేట్లి" అని  చెపాపడ 
పేరమగా. 

చూస్ూతండగానే   వర్షిం  తీవరర్ూపం  దాల్చి, 

త్ుఫ్నుగా  మారింద్.   ఆ  త్ుఫ్ను  ధాటికి 
అడవిలోని  మహావృక్షాలు సైత్ం కూకటి వేరళ్లితో 
పెకల్ంచుకు పోయాయి. కృపాలుడ, అత్ని 
భార్య  త్లదాచుకుననే  క్టకూడ  స్గం 
కూల్పోయింద్.   అదృషటం  కొదీద    క్టగోడ 

రాళ్ుళొ  వాళ్ళొ  మీద  పడలేదు.  తెలలివారి,  వర్షిం 
త్గాగక,  బయటికి  వెళ్ళొందుకు  అడడాం  పడన 
రాళ్లిను  తొలగస్ుతననే  కృపాలుడకి  ఆ  రాళ్లిలో 
ఏదో  వెలుగు  కనిపించింద్.   'ఏమ్టా'  అని 
చూస్త  అకకడ  క్టగోడలో   వెలలేని   బంగార్ు 
ఇటుకలు, వజారల హారాలు  ఉనానేయి!  

వాటిని చూసి కృపాలుడ భార్య ఎంత్గానో 
స్ంతోషించింద్.  మళ్ళొ  త్మ  భవనానినే తాము 
కొనుక్కవచచిని  స్ంబర్పడంద్.  ఆ 
స్ంతోషంలో  ఆమ  ఆరోగయం  కూడ  బాగెైంద్! 

బంగార్ు ఇటుకలతో, వజారలహారాలతో  ఊరికి 
తిరిగవెళ్లిన  కృపాలుడకి,  అకకడ  త్ుఫ్ను 
ధాటికి  నేలమటటమైన  త్మ  భవనం 
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కనిపించింద్! 

ఆనాడ  అందులో   ఉండ  ఉంట్  తాము 
పారణాలతో మ్గలేవాళ్ుళొ కార్ు! 

అటు  త్రావత్  కృపాలుడ  భార్య  "అంతా  మన 
మంచికే" అని పూరితగా విశవసించింద్. 
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విదయ నిగూఢ గుపతమగు విత్తము; ర్ూపము పూర్ుష్ళ్కిన
విదయ యశస్ుస, భోగకరి, విదయ గుర్ుండ, విదేశ బంధ్ుడన
విదయ విశిషట దైవత్ము, విదయకు సాటి ధ్నంబు లేద్లన
విదయ నృపాల పూజిత్ము, విదయనర్ుంగనివాడ మర్ుతయుడే?!

చదువును మచుచికుంటూ ఏనుగు లక్ష్మణ్ కవి రాసిన  ఈ పదయం  'స్ుభాషిత్ ర్తానేవళ్' లోద్.

“విదయ ర్హస్యంగా దాచిపెటుటకుననే డబుబాల్ంటిద్. మనుషులకు విదేయ  అందం. విదయ వలలినే 
కీరిత-పరతిష ఠిలు కలుగుతాయి.  అనినే స్ుఖాలనూ అందజేస్ద్ విదేయ. విదయ గుర్ువుల్గా 
వివేకానినేస్ుతంద్. విదేశాలలోమనకు చుటటం  విదేయ.  విదయ అనినేటికంట్ గొపప దైవం.  విదయకు 
సాటివచేచి స్ంపద ఈ లోకంలో మరేదీలేదు. రాజాధరాజల చేత్కూడ 
పూజింపబడత్ుంద్ విదయ. అంత్ గొపపదైన విదయను నేర్ుచిక్నివాడ అస్లు మనిషేనా? 

కాదు   అంటుననేద్ ఈ పదయం” .

భర్తృహరి అనే గొపప స్ంస్కృత్ కవి  మూడ వందల  మంచి స్ూకుతలతో  స్ుభాషిత్ తిరశతి   “ ”
అనే పుస్తకం  రాశాడ.  ఏనుగు లక్ష్మణ్కవి దానినే మొతాతనీనే  భావం ఏమాత్రం చెడకుండ, 

చకకని తెలుగు పదాయలుగా మలచ్డ.  వీటిలో  ఒక్క పదయం ఒక్కఆణి ముత్యం!

మంచి పదయం!
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 దొ ం గ ని  ప ట ు టకు న నే  వె ైన ం
అనువాద  ర్చన : శ్ర  పి.వి.పరసాద, విజయవాడ 
"హిందూ" ద్నపతిరక  (24-4-2012) లో పరచురిత్మైన' టు కాచ ఎ తీఫ' అనే కథ  స్ూఫూరితతో.. 

అద్ ఒక ర్హదారి. దాని పకకనే ఓ బాటసార్ుల 
హోటల్.   రాతిర  స్మయం  కావడంతో  బాగా 
ర్దీదగా  ఉంద్.  చ్ల్  మంద్  పరయాణికులు 
విశారంతి  క్స్ం   అకకడ  ఆగ  ఉనానేర్ు. 

కొంత్మంద్  పొయియ  దగగర్  కూర్ుచిని  చల్ 
కాగుత్ూ  స్ద  దీర్ుచికుంటుంట్,  మరి 
కొంత్మంద్ నిదరకు ఉపకరమ్ంచ్ర్ు. 

ఆ  స్మయంలో  అకసామత్ుతగా  ఓ 
పరయాణికుడ  లేచి  "  నా  స్ంచిలోని  డబుబా 
పోయింద్.."  అని  తోటివారిని  అందరినీ 
కంగార్ు పెడత్ునానేడ. 

అంత్వర్కూ  పరశాంత్ంగా  ఉననే  హోటలోలి 
క్షణాలోలి   గందర్గోళ్ం  చెలరేగంద్. 

పకకగద్లోంచి   లేచి వచిచిన  ఓ ముస్ల్యన 
"ఏమైందీ?  ఏంటీ, ఈ గోల?" అంటూ ఆరా 
తీసాడ. 

"అత్ని  డబుబాని  ఎవరో  దొంగల్ంచ్ర్ట!" 

అకకడననే వాళ్ుళొ వివరించ్ర్ు.  

అద్  విననే  ఆ  వృదుధడ  అందరివంకా   ఓ  సారి 
తేరిపార్  చూసాడ.  కొంచెంస్పు  ఆలోచించి 
"దొంగని  పటుటకునే  ఉపాయం  నేను 
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చెబుతాను.  అయితే  ముందుగా  నాకు  ఓ 
క్డపుంజ కావాల్..." అని అడగాడ. 

వెంటనే  అకకడననేవాళ్ుళొ   అటూ  ఇటూ 
వెత్ుకుల్డర్ు.  ఎటటకేలకు  ఓ  గంప  కింద 
వుననే క్డపుంజని తెచిచియిచ్చిర్ు. 

"అల్గ ఆ పొయియ దగగర్ుననే కుండను కూడ 
నా దగగర్కు తెండ" అడగాడ  ముస్ల్యన. 

ఎవరో  దానినే కూడ తెచిచి యిచ్చిర్ు. 

అకకడననేవాళ్లింతా  ముస్ల్యన  చుటూట 
మూగార్ు.   ఆయన  అందరినీ  నిశిత్ంగా 
పరిశ్ల్స్ూత    అనానేడ-  "జాగరత్తగా  వినండ! 

నేనిపుపడ  క్డపుంజపైెన  ఈ  కుండను 
బోరిలించి,  ఓ  మంత్రం  జపిసాతను.  త్ర్వాత్ 

ఇకకడననే   లైెటలినీనే   ఆరిపవేయబడతాయి.  ఆ 
చీకట్లి  మీర్ంతా  ఒకకరొకకర్ుగా  రావాల్. 

వచిచి,  ఈ  కుండపైెన   మీ  రండ   చేత్ులతోటీ 
ర్ుదాదల్. దొంగత్నం చేసినవాడ ఈ కుండను 
ర్ుదదగానే   మర్ుక్షణ్ం  కుండ   కింద  ఉననే  క్డ 
కూస్ుతంద్. దొంగ దొరికిపోతాడ!" అని. 

అందర్ూ  ఆశచిర్యపోయార్ు.  క్డపుంజకి 
అంత్  శకిత  ఉంటుందంట్  కొందర్ు 
నమమలేకపోయార్ు.   ఏమవుత్ుందో 
చూదాదమని  కొందర్ు  అనుకునానేర్ు. 

మొత్తంమీద  అందర్ూ   'స్రే'నని 
త్ల్డంచ్ర్ు. 

ముస్ల్యన   క్డపుంజపైెన   కుండని 
బోరిలించ్డ.   లైెటలిని  ఆరేపయమనానేడ. 

చివర్కు  పొయియలో   వెలుగుత్ుననే  నిపుపని 
కూడ   ఆరేపయించ్డ.  ఆ  రోజ 
అమావాస్యకూడ అయిఉంటుంద్; అంత్టా 
చీకటి  అలముకొంద్.  ఆ  చీకట్లినే, 

ఒకొకకకర్ూ  త్డముకుంటూ  వచిచి, 

ముస్ల్యన   చెపిపనటులిగా  కుండని 
చేత్ులతో ర్ుదదసాగార్ు. 
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క్డ మాత్రం కూయలేదు! 

కొంత్స్పటికి   ముస్ల్యన   అడగాడ- 

"ఏదీ,  ఇంకా  అవవలేదా?  అంతా  నేను 
చెపిపనటులిగా  చేసారా,  లేక  ఇంకా  ఎవరైనా 
మ్గల్ వునానేరా?!" అని. 

అందర్ూ కుండని ర్ుద్దనవాళ్ళొ! దాంతో 
ఆయన  ఆశచిర్యం  వెల్బుచుచిత్ూ  "అయితే 
నాదే  పొర్పాటు..  ఇక  లైెటలినీనే  వేయండ. 

కాండల్స  కూడ వెల్గంచండ!"  అనానేడ. 

లైెటులి  వెల్గాయి.  అకకడ  ఉననే   వాళ్లిందరినీ 
వచిచి  త్న  చుటూట  నిలబడమనానేడ 
ముస్ల్యన.  

"ఏవీ?  మీ  చేత్ులొకసారి  చూపించండ..." 

అంటూ   ముస్ల్వాడ  అందరి  చేత్ులూ 
పరిశ్ల్ంచ్డ- కానీ అందరి చేత్ులూ నలలిబడే 
ఉనానేయి!  ముస్ల్యన  ముఖం  లో 
విచ్ర్ం. ఆయన గొంత్ు స్వరించుకొని ఇంకా 
ఏదో  అనబోత్ునానేడ-  అంత్లోనే  అకకడ 
ఉననే రాము లేచి నిలబడ అరిచ్డ: "నేను ఈ 
స్ంగతి  ముందే  ఊహించ్ను-  తాతా, 

తెల్విగా  త్పిపంచుకుందామని,  పైెపెచుచి 
క్డని  కూడ  కొట్టదాదమని  చూశావు  కదూ, 

నేను  అంతా  చూస్ూతనే  ఉనానేను.  మరాయదగా 
నువువ  తీసిన  డబుబాని  అకకడ  పెట్టసాతవా, 

లేకపోతే స్దా చేయించమంటావా?!"  అని. 

దాంతో ముస్ల్యన  ముఖం నలలిబడంద్. 

చుటూట  ఉననేవాళ్ుళొ  స్దా  జరిపితే  పోయిన 
డబుబా ముస్ల్వాడ దగగరే దొరికింద్! 

అందర్ూ  రాముని  అభినంద్ంచ్ర్ు.  డబుబా 
దొరికిన  మామయయ  అయితే  రాముకి 
బహుమతిగా పద్ ర్ూపాయలు ఇచ్చిడ! 

రాము  వాళ్ళొ  అమమ  వాడకేసి  మురిపెంగా 
చూస్ూత- "నిజంగానే నువువ తాత్ దొంగత్నం 
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చేయటం చూశావారా, నీకు  అంత్ గమనించే 
శకిత   ఉందని  నేనపుపడూ  అనుక్లేదే, 

ఎపుపడూ ఏదో కథల లోకంలో ఉంటావుగా?!" 

అననేద్. 

"లేదమామ, దొంగను పటుటకునే ఈ కథ అస్లు 
పిలలిలందర్ం  ముందు ఏనాడో చద్విందే కదా! 

చేతికి  మసి  అంటకపోవటం  చూసిన  మరాయద 
రామననే   ఏనాడో  పటుటక్లేదూ,  దొంగని?! 

'అంత్  పాత్  టిరకుకను  మళ్ళొ  ఈయన 
ఎందుకు  పేలి  చేస్ుతనానేడ?'  అని  జాగరత్తగా 

చూశాను;  చూస్త  మరి   అందరి  చేత్ులకూ 
మసి అంటుకునే ఉంద్; మసి అంటని చేత్ులు 
ఆ  తాత్వే!  అటాలి  నాకు  మళ్ళొ  అనుమానం 
వచిచింద్.  అయినా  అనుమానం  తీర్ుచికునే 
దారి దొర్కలేదు. ఏం చెయాయల్? 

దొంగను  పటుటకునేందుకు "నేను  అంతా 
చూశాను.."  అని ఊరికే  బుకాయించ్నంతే! 

నిజం   దొంగను  పటుటక్వాలంట్  బుకాయింపే 
మార్గం మరి!" అనానేడ రాము నవువత్ూ. 
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ప రక ృ తి  
ఆసావద్ంచండ  ఈ పరకృతి  సౌందర్యం
ఇద్ అందరికీ ఓ ఆనంద వర్ం
వికసించి విర్బూస్ ర్ంగుర్ంగుల పుష్పలు
ఆలపిస్ూత, ఆకృతినిచేచి అందమైన నదులు
ఆనంద గీతికతో, స్ు-వర్ణ గతితో పర్వశింపజేస్ పక్షుల గానాలు
పరకృతినే మురిపించే పచచిని పంటలు
మన పలెలిల సౌందర్యం, మద్లో ఓ ఆనందం
పరకృతికి ఇదే  నా నమసాకర్ం! నత్ మస్తకం!

పి.మౌనిక, 8 ల్లీ, అర్వింద స్ూకల్, కుంచనపల్లి, గుంటూర్ు జిల్లి.

కవిత్!
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పా ప ం  
కొనినే కొనినే  నమమకాలకు అర్థిం ఉండదు.  అటాలింటి  అర్థిం లేని నమమకాలను  తిర్స్కరించటమే మేలు.  ఇద్గో, 

ఈ కథ చదవండ-మీర్ు ఏమనుకునేదీ చెపపండ.. 

సౌజనయం: "మామమ కథలు" ర్చన:  వియోగ  చిత్రం : శ్ర  ఎవియం 

"పిలలిలు లేని ఇలులి పిశాచ్ల ఇంటితో స్మానం. 

ఆ  యింట్లివి  ఏవీ   తినకూడదు, 

తాగకూడదు.  అస్లు  వాళ్ళొ  ఇంటికే 
వెళ్లికూడదు"  ముఖం  చిటిలిస్ూత  చెపాపర్ు 
గుర్ువుగార్ు, గుర్ునాధ్ం. 

"అంట్   పిలలిలు  పుటటని  దంపత్ులు 
పిశాచ్ల్?"  అడగాడ  శిషుయడ 
అభిరాముడ ఆశచిర్యంగా. 

"మరి?!  ఎంత్  పాపం  చేస్ుకుంట్  అటాలి 
అవుత్ుంద్! 'పిలలిలు పుటటలేదు' అంట్  'మహా 
పాపి' అని అర్థిం" చెపాపర్ు గుర్ువుగార్ు. 

అపపటి  నుంచి  ఆ  ఇంటికి  భిక్షకు  వెళ్లిటం 
మానివేశాడ  అభిరాముడ.  ఆ   స్ందులోకి 
వెళ్ళొనా,  ఆ   ఇంటికి  ఇర్ువెైపుల్  ఉననే  ఇళ్ళొలో 
అడకుకనేవాడ  కాని,  ఆ  ఇంట్లి  మటుకు 

అడగవాడ కాదు. 

కొనానేళ్లికు ఆ ఇంటి ఇల్లిలు అనస్ూయ ఈ 
స్ంగతిని  గురితంచింద్.  ఒకసారి 
పకికంటిముందు  నిలబడ   భిక్షాం  దేహీ'  అని 
అభిరాముడ  అర్వగానేఅనస్ూయమమ    త్న 
పళ్ళొంలో  ఆహార్ం  తీస్ుకొని  బయటికి 
వచిచింద్.  'ఇద్గో భిక్ష- తీస్ుక్ండ' అంద్. 

56



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-67

'వదుద-వదుద.  నేను  మ్మమల్నే  అడగలేదు' 

అనానేడ అభిరాముడ. 

'అడకకపోయినా  ఇస్ుతనానేననుక్-  నేను 
ఇచేచిదానినే, నువువ  పుచుచికునేవాడవి'  అంద్ 
అనస్ూయమమ, కావాలని. 

'కాదులెండ,  ఇంకెవరికనానే  ఇవవండ' 

అనానేడ  అభిరాముడ నీళ్ులి నములుత్ూ. 

'ఏం,  మీ  భిక్షాపాతేరమీ   నిండగా  లేదుగా?" 

అడగంద్  అనస్ూయమమ  ఖాళ్  పాత్ర  కేసి 
చూస్ూత. 
'అయినా  మీరిచేచి  భిక్ష  తీస్ుక్వదదనానేర్ు  మా 
గుర్ువుగార్ు'  అనానేడ అభిరాముడ, ఇంక 
త్పపదననేటులి. 
'అదేం,  పాపం?'  ఆశచిర్యంగా  అడగంద్ 
అనస్ూయమమ. 

'పిల్లి  పాపలు  లేని  ఇంట్లి  ఏమీ 
సీవకరించకూడదు.  వాళ్ుళొ  మహా  పాపులని 
శాస్తరాం  చెబుత్ుననేద్'  చెపేపశాడ 
అభిరాముడ, నిబబార్ంగా. 

'ఓహో!  స్రే  సావమీ!మేమంట్  పాపం  చేశాం 
కాబటిట   పిల్లిపాపలు  కలగలేదు;  మరి   మీర్ు 
ఏం   పాపం  చేస్ుకునానేర్ని,  ఇటాలి  వీధ  వీధనా 
అడకుకంటునానేర్ు?  ఉండటానిక్  ఇలులి 
లేదు;  తినటానికి  తిండ  లేదు;  నానానే  అని 
పిల్చే    పిలలిలు  లేర్ు-  అంట్  మాకంట్  ఘోర్ 
పాపం చేస్ుకుననేట్లి కదా.  అటాలింటి పాపులకు 
భిక్ష పెటిట మేము ఎంత్ పాపులం అవుత్ునానేమ్ 
మరి!' అడగసింద్ అనస్ూయమమ  గటిటగా. 

అభిరాముడకి  జాఞనోదయం  అయియంద్. 

వెంటనే  లెంపలు వేస్ుకొని భిక్ష  సీవకరించ్డ. 
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అ డ గ ట ం  మ ం చి ద్ !

బంటి: ఎవరికెనైా పరక్షలోలి  35 మార్ుకలు  వస్త  'పాస్' అని మీరే చెపాపర్ు సార్! కానీ నాకు  36 

మార్ుకలు వచిచినా  ఫెయిల్  చేసారందుకు?!

టీచర్: పరతి స్బెజుకుటలోనూ   35 రావాల్ బంటీ, కానీ నీకు  అనినే స్బెజుకుటలోలిను కల్పి 36 వచ్చియి! 

నేనేం చేస్ద్ చెపుప?!

నవువ!
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ప ద ర్ ం గ ం-67
నిర్వహణ్: కొత్తపల్లి

1 2 3 4

5

6 7 8

9 10

11 12 13

14 15
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అ డ డాం
1. తొల్ స్ంజ వెలుగు! (3)

3. తిర్గబడడా స్వపనేం  (2)

5. త్ల్లి  (2)

6. ఊరికే, ఏం చేయాలో తోచక! (5)

9. వాస్నల్నే మ్స్ుకొచేచిద్! (2)

10. స్ంబోధ్న పరథమా విభకితలో మొదటిద్  (1)

11. వయస్ులో పెదాదయన (5)

14. పూచేవి తిర్గబడడాయి  (2)

15. రోకల్తో బర్ువుగా పడే దబబా! (2)

ని ల ు వు
2.  వెలకట్ట వడీడా వాయపారి! (3)

3.  గందర్గోళ్మైన 'క్పం-ఏడపు-బాధ్' (3)

4.  చెవికి పెటుటకునే ఆభర్ణ్ం (2)

6.  వానకు ముందొచేచి పెదద శబాదలు! (4)

7.  ఒక స్ంచ్ర్ జాతి- 'మంచి గాల్' (3)

8.  ఎంత్ గజిబిజైనా, ఇద్ 'పోవాల్' ! (3)

12 దండలో భాగం, వెననే త్రావతా వస్ుతంటుంద్! (2)

13  అడవుల్నే కాల్చి చేస్ వయవసాయం, తిర్గబడడాద్! (2)

అడడాం-నిలువు ఆధారాల స్హాయంతో ఈ 
గడలను నింపగలరేమ్ చూడండ. నింపిన 
పదర్ంగానినే, కేవలం పోస్ుటకార్ుడాపెై  రాసి, మాకు 
అందేటులి పంపండ.  మీ బడ పేర్ు, త్ర్గతి, 

మీవాళ్లి  ఫోను నంబర్ు  త్పపక రాయండ. స్రైన 
స్మాధానం రాసి ఎంపికైెన ముగుగర్ు పిలలిలకు  
కొత్తపల్లి-69 ని  బహుమతిగా పంపిసాతం!

కొత్తపల్లి పరచుర్ణ్లు, 1-127/A, యం ఆర్ వ ఆఫీస్ు 
దగగర్, చెనేనేకొత్తపల్లి, అనంత్పుర్ం జిల్లి-515101
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ప దా ల్ నే  వె తి కి  ప ట ు టక్ ం డ!
మ న స్ ు , మ ం చి వా డ , వే ట గా డ , క్ తి , క్ వె ల , క ర్ మ ు , వ న మా ల్ , చి న ు కు , చి గ ు రా కు , 

పు ణ్ య మ ు , పా ప మ ు , క్ యి ల , పు ల్ , ఆ మ ని , వె న నే ల , గ న నే , అ డ వి , వా కి ల్ , వ ర్ మ ు , చీ క టి
పైె పదాలు ఈ కిరంద్ పటిటకలో దాగునానేయి- నిలువుగా, అడడాంగా, వాలుగా, కిరంద్నుండ పైెకి- 

ఎటుపడతే అటు! వాటిని వెతికి పటుటక్ండ. వాటి చుటూట    గుండరలు  గీయండ!

ఆ వి గ ని మ ఆ తి గా చీ క్ ణ్య ననే

డ తి అ ణ్య వా మ లు క చి ను గ వె

ణ్య డ క్ స్ు యి వే టి ను కు పా చి అ

పా అ ననే న క్ యి కు వ ర్ యి ము డ

ద్ వా ల్ మ మా వె ల ము ణ్య పు వా ల్ 

ఆ కి చి గు న ననే ల ప డ చి ణ్య ము

చి ల్ మా న వ యి య పా మం క టి ర్

పు గు ఆ వా క్ సీ ల పా చీ ప పా వ

కు ణ్య కు వే కి ణ్య పు క ర్ ము ణ్య క్

వి పు రా ల్ ట ము ప యి ణ్య ని వ యి

డ పు గు మ వి గా గ ల ననే వె ర్ ల

అ ని చి కు ని అ డ మా డ అ టి క
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న వ వ ం డ!
నిర్వహణ్: శ్ర వివియస్ మూరిత , చొద్మళ్ళొ, ప.గో.జిల్లి

మ ైకు!

ఇంగీ లిషు  టీచర్ు:  "సౌండ సీలిప" అంట్ ఏంటిరా, రామూ?

రాము: మరేనండ, మా నానానేరి ల్గా  'గుర్క పెడత్ూ నిదరపోవటం' అండ!

మ తి  మ ర్ ు పు!

పేషంటు:  ఏమ్ట్ డకటర్ుగార్ూ, కొనినే స్ంగత్ులు గుర్ుతంటాయి, కొనినే గుర్ుతండవు నాకు!

డకటర్ు: ఏవి గుర్ుతంటాయి, చెపపండ!

పేషంటు: నేను ఎవరికెైనా అపుపలు ఇస్త అవి గుర్ుతంటునానేయండ. 

డకటర్ు: భేష! మరింకానేం! స్రే, మరి  గుర్ుతండనివేమ్టి?

పేషంటు: నేను  తీస్ుకుననే  అపుపలు సార్!

జ ై జ ై నా య కా!

త్ల్లి:  (పిల్లిడని  చూస్ుకొని మురిసిపోత్ూ)  వీడ త్పపక రాజకీయనాయకుడ  అవుతాడండ!  త్ండర: 
నీకెల్ తెలుస్ు?

త్ల్లి:  మీర్ు కథ  చెపుతననేపుడ "ఊ" కొటటకుండ  "జై" కొడత్ునానేడ, వినానేరా?

తె ల ు గా, ఇ ంగీ లిష్?

ఉదోయగ:  సార్  మీర్ు  జీతాల్చేచిపుపడ  ఇంగీ లిషు  నలల్నే  కాకుండ  తెలుగు  నలల్నే  అనుస్రిస్త 
బాగుంటుందండ!

ఆఫీస్ర్ు: అదేమ్?
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ఉదోయగ:  తెలుగు  నలలోలి  అయితే  అధకమాసాలూ  అవీ  వస్ుతంటాయి  కదండీ!  ఉతాసహంగా  ఉంటుంద్ 
మాకు!

చ్ ల్  అ వ స్ ర్ ం!

పేషంట్: డకటర్ుగార్ూ, నాకిపుపడ ఆపరేషన అవస్ర్మంటారా..? 

డకటర్మమ: అవస్ర్ం లేకపోతే మేమందుకు చేసాతమమామ..మాకూత్ురికి నకెలిస్ చేయిసాతనని మాటిచ్చిను 
మరి!

ఫేస్  బ ు క  
హడమస్టర్: మీ అబాబాయి ఇంట్లి స్రిగాగ చదువుకుంటునానేడ? 

పేరంట్: రోజ చదువుకుంటాడండీ, చెపపకకరేలిదు వాడకి.. 

హడ మాస్టర్: ఏం చదువుతాడ వాడ? 

పేరంట్: అదేదో, ఫేస్ బుక అట కదండీ , ఎపుపడడగనా, ఆ బుకేక చదువుత్ునానేనంటాడ.. 

చి కె న  కా ద ు, క్ డ! 

భార్య: ఏంటండీ, డకటర్ుగార్ు చికెన తినొదదనానేర్ుకదా? 

భర్త: అయోయ! నీకు ఇంగీ లిషు అస్సలు దాదేమే? చికెన అంట్ క్డ పిలలి.  ఇద్ చికెన కాదు - క్డ!

సి లిప  టె స్ ట
వెంగళ్పప: అదేంటార, పరక్ష టైెమ్ంకా  అవవనేలేదు, అపుపడే వచేచిశావు.. 

వెంగళ్పప కొడకు: ఏమ్ నానానే!  'సిలిప టెస్ట' అనానేర్ు కదా అని  నాలుగు సిలిప లు తీస్ుకెళాళొను;   వెనకుక 
తిపిప  పంపేశార్ు!

వెంగళ్పప:  పిచోచిడ!  'సిలిప  టెస్ట'  అనానేర్ు  గానీ  'సిలిపస  టెస్ట'  అనలేదుగా?!  ఒకక  సిలిప  తీస్ుకెళ్ళొ  ఉంట్ 
రాయనిచేచివాళ్ుళొ!
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ప రశ నే లో లి జ వా బ ు ల ు!
ఈ  పరశనేలోలినే  జవాబులు  దాకొకని   ఉనానేయి  -  చూడండ  !  మీర్ూ  ఇల్ంటివి   చ్ల్   త్యార్ు  చేయచుచి! 

పరయతినేంచండ!

స్కర్ణ్: రిషివాయలీ స్ూకల్  తెలుగు విదాయర్ుథిలు, మదనపల్లి. 

టీ!

ఉదయానేనే లేచి తాగదేమ్టీ? 

చె పు ప!
పాదర్క్షకు మరో పేర్ు చెపుప. 
సా! 

'ర్ంపానినే'  ఇంగీ లిష లో ఏమంటారో తెలుసా? 

రా యి!

'స్టన' ని తెలుగులో ఏమంటారో రాయి. 

అ డ గ ు!

'ఫుట్'  కి  తెలుగు  ఏమ్ట్  నీ  స్నేహిత్ుడని 
అడగు. 

అ మా మ!
'మాత్' అంట్ ఏమ్ట్ చెపపమామ! 
వా!

'రా' ని త్మ్ళ్ంలో ఏమంటారో చెపపగలవా? 

తె ల ు పు!

ధ్వళ్ వర్ణం అంట్ ఏ ర్ంగో తెలుపు 
రా!

'కమ' అంట్ ఏమ్ట్ చెపపరా! 

వె త్ ు కు!

'సర్చి'  అనే  పదానికి  అర్థిం  ఏమ్ట్  డక్షనరలో 
వెత్ుకు.
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వా క ర్  థా ం ప స న  
నిర్వహణ్: సౌమయ, పుస్తకం డట్ నట్ 

యూరోపియన  కమ్షన  వార్ు  యూరోపియన  యూనియనోలి 
భాగసావములైెన  దేశాలోలిని  (మన  దేశంలోని  వాళ్లికి  కాదు!) పదహారేళ్ళొ 
వయస్ు  పిలలిలకి    'Juvenes  Translatores'-  "యువ 
అనువాదకులు"  అని  ఓ   పోటీ  నిర్వహిసాతర్ు.  2007 నుండ   ఈ 
పోటీ  ఏట్టా జర్ుగుత్ూ వస్తంద్. 

పరతి ఏడదీ వీళ్ుళొ పరకటన విడదల చేశాక, ఈ దేశాలోలిని స్ూకళ్ుళొ త్మ త్ర్పున ఓ నలుగురైదుర్ు 
పిలలిల్నే  ఎంపిక  చేయొచుచి  పోటీకి.  అటాలి  వచిచిన   స్పందనల్నే  చూస్ుకొని  యూరోపియన 
యూనియన  వాళ్ుళొ   ముందుగా   కొనినే  స్ూకళ్ళొని  ఎంపిక  చేస్ుకొని  అందరికీ  తెల్యపర్ుసాతర్ు. 

అపుపడ  ఈ పిలలిలు అందర్ూ  ఒక అనువాద పరక్ష కి వెళ్ళొ,  అకకడ  ఇచిచిన  అంశానినే  అనువాదం 
చేయాల్స ఉంటుంద్.  ఆ పరక్ష  అయాయక, వాళ్ుళొ  ఒక్క  దేశానికి  ఒక్క విదాయరిథి చొపుపన  ఎంపిక 
చేసి,  అందరినీ  పిల్చి,  ఒక  స్భలో  బహుమతి  పరదానం  చేసాతర్ు  అననేమాట.  ఈ  ఏడద్    బిరటన 
దేశానికి  చెంద్న  వాకర్  థాంస్న  అనే  అబాబాయి  ఈ  అవార్ుడాకి  ఎంపికయాయడ.  అత్నినే  గురించి 
వార్తలోలి చద్వాను. ఈసారి  అత్నినే గురించి పరిచయం చేస్ుతనానేను. 

ఈ  అబాబాయికి  చిననేపపటినుంచీ  'ర్కర్కాల  భాషలు  నేర్ుచిక్వటం'  అంట్  ఇషటమట!  ఇపపటికే 
ఇత్నికి   ఫె రంచి,  జర్మన,  గీ రకు,  ఇటాల్యన,  పోర్ుచిగీస్,  ర్షయన,  సాపనిష,  స్ంస్కృత్ం,  పారచీన 
గీ రకు, ల్టిన భాషల గురించి, పూరిత  సాథియిలో కాకపోయినా, ఎంతోకొంత్ అవగాహన- ఉందట! 

"పరస్ుతత్ం అర్బిక భాషని నేర్ుచిక్డనికి పరయతినేస్ుతనానేను" అని చెపాపడ అత్ను, ఒక వెబెసటైుకి 
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ఇచిచిన  ఇంటర్ూవయులో!  అవార్ుడా  వచిచిన  స్ందర్భంగా  వాకర్  త్న  ర్షయన  ఉపాధాయయుడకీ,  తోటి 
విదాయర్ుథిలకీ  ధ్నయవాదాలు  తెల్పాడ.   "ఆయా  భాషలని  నిజ  జీవిత్ంలో  ఉపయోగంచటంతో 
పాటు,  ఆ భాషల వెనక ఉననే  శాసీతరాయ అంశాలని భాష్శాస్తరా   పర్ంగా తెలుస్ుక్వడం అంట్ కూడ  
నా  కెంతో  ఇషటం"  అని  చెపాపడ  థాంపసన.  భవిషయత్ుతలో  త్నకుననే  ఈ  బహుభాష్  పరిజాఞనానినే 
వాడక్గల్గ  ఉదోయగం  ఏదనానే చేయాలని అత్ని క్రికట!  -అంట్,  వేర్ు వేర్ు భాషలు మాటాలిడే 
దేశాలమధ్య  వచేచి  త్గవులు  తీర్చిటం,   పెదద   పెదద   బహుదేశ్య   పారజకుటలలో-  వివిధ్  దేశాల 
వాడకందార్ులతో స్ంపరద్ంపులు జర్పడం - ఇల్ంటివననేమాట.  

"మనంకూడ   చిననేపపటి  నుండీ   రండ  మూడ  భాషలోలి  చదవటం,  రాయటం  నేర్ుచికుంటూ 
పెర్ుగుతాం గదా?! ఒక భాషలో వచేచి అంశాలను మరో  భాషలోకి అనువాదం చేస్ూతంట్..? అటాలి 
మన  భాష్  పరిజాఞనం    మర్ుగుపడత్ుంద్గదా!"అనిపించింద్  నాకు,  వాకర్  థాంపసన  గురించి 
చదువుత్ుంట్.  ఈ వాయస్ం రాయడనికి అదీ ఒక కార్ణ్ం. 

మరి  మీలో  ఎవరైనా  మీకు  నచిచిన  ఒక  చందమామ  కథనో,  కొత్తపల్లి  కథనో  ఆంగలింలోకి 
అనువద్ంచడనికి  పరయతినేసాతరా?  లేదంట్,  మీర్ు  చద్విన  ఆంగలి  కథని  దేననేనైా   తెలుగులోకి 
అనువద్ంచండ- కొత్తపల్లి బృందానికి నచిచితే దానినే పరచురిసాతర్ు కూడను!   వీటిలోలి  ఏద్ చేసినా 
మన భాష్ పరిజాఞనం మర్ుగు పడత్ుంద్ కదా, ఏమంటార్ు?  
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మీకు ఈ పుస్తకం నచిచిందా?  మరైతే  దీనినే వృధా పోనివవకండ.  మీదగగర్ుననే  
పుస్తకాలను  మీ   స్నేహిత్ులతో  త్పపకుండ  పంచుక్ండ.  'పుస్తకాలు 
పంచుక్వటం'  బలే    బాగుంటుంద్!   దానివలలి  అందరికీ    ల్భమే     మరి!



మంచి పుస్తకం  :  
మా మ మా  క థ ల్ ు

రచన : వయగి 

"బల్ల్కథల్ు   రయాల్ంటే  భాష్  మీద  పటుటి  ఉండాల్. 

పిల్లిల్తో  పరిచయం  ఉండాల్.   వష్యానిన  ఎంత్ 
స్ుల్భంగా,  స్ూ  ట్గా  చబితే  వాళ్ళళుక్  అరథం   అవుత్ుంద 
తెల్సి ఉండాల్. పెైగా  తాము చప్ప ఆ కథ పిల్లిల్క్ ఏ రకంగా 
పనిక్వ్స్ుతంద  రచయత్క్  తెల్యాల్...బల్ల్  కథల్లో 
వారి  హృదయానిక్  తాకేటులి  మంచి  నీతి  ఉండాల్...”  - 

నిజంగాన  ఇవ్నీన  తెల్సిన  రచయత్   కరూనల్ు  జిలలిక్ 
చంద్న  వయగి గారు, పిల్లిల్ు చకకగా చదువుక్నందుక్వీల్ుగా రసిన కథల్ పుస్తకం, ఈ  "మామమా 
కథల్ు".  ఏవయంగారు  కథ  కథకూ  వేసిన   బొమమాల్ు  బగునానయ.   ఆరు-ఎనిమిద్  త్రగత్ుల్ 
పిల్లిల్ు చదవ  ఇష్టిపడే  పుస్తకం ఇద్!

"  మామమా కథల్ు"   శరి కృషణ పబిలికేష్నుస,  కరూనల్ు ఫను: 9502629095  ప్జీల్ు 128,  వెల్ 100 రూ.

పిల్లిలోలి స్ృజనాత్మాకత్ స్హజం.  కథల్ు, ఆటల్ు, ప్టల్ు, బొమమాల్ు ద్నిక్ ఊతానినసాతయ.  మాత్ృభాష్లో 
ఇష్టింగా చదవ్టం, తేల్కగా రయటం వ్స్త అటుపెైన అనిన శాసాతరాల్ూ స్ుల్భంగా వ్ంటపటుటితాయ-నిజం! 

అందుకని మీ పిల్లిలోలి ఉనన కాల్పనిక శక్తక్ పదును పెటటిండి.  వాళ్ళలిను కథల్ు రస్ందుక్, ప్టల్ు ప్డేందుక్, 

బొమమాల్ు వేస్ందుక్ పోరిత్సహించండి.  వాళ్ళళు రచనల్న మాక్ పంపండి.  కావాల్నిపిస్త మీరే ఇలంట్ 
పతిరికనొకద్నిన మొదల్ు పెటటిండి- ఎలగనైా స్రే- పిల్లిల్ు పెదదవాళ్ళలియేయలోగా వాళ్ళుళు చాల చాల తెల్ుగు కథల్న 
చద్వేల, రస్ల చేయండి.   మీ పిల్లిల్క్ ఈ పతిరికలోని కథల్ు నచుచతాయన మా నమమాకం- వీట్ని 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకండి.  మీరు రసిన పిల్లిల్ కథల్ు ఏమైనా ఉంటే పనిగటుటిక్నైనా స్రే, మాక్ 
పంపండి.  వీల్ు చేస్ుకొని పరిచురిసాతం.

క ృ త్ జ ఞత్ ల్ ు : ఈ స్ంచిక వెల్ువ్డటంకస్ం  ఇరవైె ఐ దు వేల్రూ ప్యల్ు  వరళ్ళంగా ఇచిచన ద్త్ శరి  బల ర్డిడగారిక్  పరితేయక 
కృత్జఞత్ల్ు.  పతిరికను  నడిపించటంకస్ం అమూల్యమయన స్ల్హల్నంద్స్ుతనన  రధ గారిక్, మిత్ురిల్క్, చంద్ద్రుల్క్ ననరులి. 
పతిరికక్ త్మ రచనల్ను పంపుత్ునన  చినానరుల్క్, పెదదల్క్, ఓపెన్ సోరుస ఉపకరణాల్ను అంద్ంచటం ద్వార  పరిపంచానిక్  ఎనలేని  
స్వ్చే స్ుతనన  కంప్యటరు నిపుణుల్క్- అందరికీ  పల్ు కృత్జఞత్ల్ు.



రా జ రా జు  బి డ్ డ

తెలుగుబాల పద్యాల్లో  ఓ తిట్టుటు పద్యాం ఉంద: 

బడికి నడ్వలేడ; పాఠాలు వినలేడ; 

చినన పద్యామపపజెపపలేడ- 

రాజరాజు బిడ్డరా, నేటి విద్యార్థి 
లలిత సుగుణజాల తెలుగుబాల! 

మనంద్రం  ఇంకా  అంత  పాడైపోలేద్ులేగాన;  నిజంగానే  ఆ  బాట్టల్  వేగంగా  పరయాణిసుతున్నమేమ 
అనిపిసుతుంద  చూడ్గా.  బడికి  చేర్చేంద్ుకు  బసుసులూ,  ఆటోలూ  వచేచేశాక,  ద్ూరాలనన  ద్గగరయ-

పోయనట్టులోన్నయ,  ద్ంతో   మన  పిలలోల్లో నడిచే  అలవాట్టు  బాగా తగ్గపోయంద.  వాయాయామపు  వేళల్లో 
తపప మరెపుపడూ శరీరానికి  పని లేకుండా అవుతోంద  -  ముఖ్యాంగా నగరపు  పిలలోల్లో.  ఒకన్డ సైకిళలోను 
విస్తురంగా వాడిన పిలలోలు, ఈ రోజున మటారు వాహన్లమీద్ అంతగా ఆధారపడాలిసు వస్తుంద.  అటాలో 
బడికి  నడ్వని  పిలలోలు, నడ్వలేని  పిలలోలు  ఎకుకువౌతున్నరు మర్! 

ఇక,  'పాఠాలు  వినట్టం'ల్ంచి  "పాఠాలు  చూడ్ట్టం"ల్కి  కూడా  మనం  గబగబా  ద్ూసుకెళుతున్నం. 

స్ంకేతికతను ఉపయోగ్ంచుకోవట్టంల్ భాగంగా వసుతునన  యీ (e)సంసకుృతి -  పిలలోలిన   'వినట్టం' నుండి 
'మల్టుమీడియా'ని  అనుభవించట్టంల్కి   మపుగానే   మసుకెళ్తుంద.  రానురాను,  పాఠాలు  విన్లిసున 
అవసరం తగ్గకొద్ద, 'పాఠాలు వినే శక్తు'  సననగ్లులోతుందేమ,  పిలలోల్లో. 
ఇక  పద్యాలు  అపపచెపపట్టం  కూడా   తగ్గపోతోంద.   'అపపచెపపట్టం'  అనే  'కళ'  పట్టలో  కొంద్ర్కి 
అనురాగమూ,  మర్కొంద్ర్కి  ఏహయాభావమూ  అయతే   చాలానే  ఉంట్టుంద  గాన,  పద్యాలపట్టలో  మట్టుకు 
దేవేషం-  ఎంద్ుకో,  అంద్ర్ల్నూ  బాగా  ఎకుకువైంద.  వరస,'చిననపద్యాం  అపపజెపపలేక  పోవట్టం' 

స్ధారణమవుతోంద. 

అటాలో  మనమంతా  తవేరల్  'రాజరాజుబిడ్డలం'  అయపోయే  పరమాద్ం  తలెతుతుతోంద.  ద్నినంచి 
తపిపంచుకోవాలంటే  వేర్  మారగంలేద్ు  -  వీలెైనంత  తవేరగా   పుసతుకమహారాజుకు  తిర్గ్  పట్టటుం 
కట్టుయాయాలిసుందే!  

అంద్రం  బాగా  చద్వాలి.   జాఞానం  సంపాదంచుకోవాలి.   అనినంటిన  తెలుసుకుంట్టూ,  అరథిం 
చేసుకుంట్టూ, నేరుచేకుంట్టూ పోవాలి. రాజ రాజు బిడ్డలం కాకూడ్ద్ు మర్! 
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